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সূচীপত্র । 

বিষয়। পৃষ্ঠা । 

উপক্রমণিকা ... রঃ রঃ নর ১ ও 

প্রথম অধ্যাঁয়-_হিন্দু শীসনকাল 1 | 
আধ্যদিগের ভারতে আগমন ও অধিকার বিস্তার; আঁধ্য- 

দিগের ধন্ম ও সমাজ? বর্ণাশ্রম ধর্ম) বৌদ্ধ ও জৈনধর্দ্ব) 

পৌরাণিক ধর্ম; হিন্দু সাআাজ্য ) চিচিনি পতনের 

কারণ ০, ০ ৪---১৭ 

দ্বিতীয় অধ্য1রু--“হন্দু শাসনকালে দেশের জবস্থ] | 

সামাজিক অংস্থা) *ঃম জী 7; ভাঘিক তব) 

বৈদেশিকগণ বর্ণিত হন্দুশীসন-ব1লের দিল ৮ ১৭২৪ 

তৃতীয় অধার- হিন্দু-সভ্যত|।-_ 
হিন্দুদিগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শ্ল্পি ও বাণিজ্য) হিন্দু 

সভ্যতার বিস্তার *** *** ০ ২৫৩৮ 

মৃতুর্থ অধ্যায়_পাঠান পাসনকাল।__ 
মুস্মান আধিগতে]র অংম্পূর্ণত1) গঠন শাঁফনকালে 

হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ) মুসলমান ধর্খের বিস্তার; 

পাঠান রাজগণের শাস্ন- প্রণালী); পাঠান শাসনকাঙছের 

শিল্প ও সাহিত্য ) পাঠানদিগের পতনের কারণ **৮ ৩৯--৪৬ 

পঞ্চম অধ]1য়- মোগল শাসনকাল।-_ 
মোগল শাসনকালে হিন্দু ও মুসজ্মাদের সন্বন্ধ) মোগল 

সাহাজ্যের শাসনগ্ণালী). আর্থিক অবস্থা) শিল্পি ও 

সাহিত্য ) বৈদেশিকগণ-বর্ণিত মোগল সাজের বিবরণ) 

মোগল সাগ্রাজ্য ধ্বংসের কারণ ৯৪০ * ৪৭২ 



রানী 
সিল লোক ািীস্প ও শাসিপা না আপীপলিস্পটস্পী পিপিপি সিল সির আপা লি এ 

ষষ্ঠ অধ্যায়-_মহারাসীয়গণের অত্যুয়। 
শিবাজীর মৃত্যুর পর মরাঠ রাজোর অবস্থা ) 

পেশোয়াদিগের প্রাধান্য ; মরাঠাদিগের পতন 

সপ্তম অধ]ার়--ইউরোপীরদিগের আগমন ।-- 
ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য ) ইউরোপ হইতে 
ভারতে আমিবার নিমিত্ত জলপথের আবিষ্ষার ) পর্ত গীজ, 
ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী ও দিনেমারগণের আগমন 

ও তাহাদের প্রাচীন বাণিজ্যস্থান সমূহ) ইষ্ট-ইগ্ডিয়া 

কোম্পানির প্রথম সনন্দ লাভ 
অঠম অধ্যায়--ইংরাজ ও ফরাসীর সংঘর্ষ ।-- 

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দক্ষিণাপথের অবস্থা 

দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের প্রতিপত্তি) ভুপ্লে ও ক্লাইব; 
প্রথম, দ্বিতীক্প ও তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ *** 

নবম অধ্যাঁর-_বাঙ্গালায় ই'বাঁজ অধিকারের সুত্রপাত ।-- 

নবাব দিরাজউন্দৌল1) অন্ধকৃপ হত্যাঁ) পলাশীর যুদ্ধ) 
মীরজাফর; মীরকাশিম এ 

ঘশস অধ্যায় লর্ড ক্লাইবের গুবন্তিত শাসন" প্রণালী 1. 
বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ; ছুই রাজার শাসন ফলে 

৬৩---শু 

৬খ---৭৮ 

৭৮৮৭ 

চির 
৮৭. ৯৫ 

বাঙ্গালার ছুর্দিশা! ১ মহীশুরের সহিত প্রথম যুদ্ধা *** ৯৫---১০০ 

একাদশ অধ্যায় ও্ারেন্ হেষ্টিংদ্।__ 
কাজন্ব ও বিচারসংক্রান্ত সংস্কারাবলী; রেগুলেটিং একট ) 

প্রথম গবর্ণর জেনারল ১ প্রথম মরাঠা যুদ্ধ ১' ঘিতীয় মহীশূর 
যুদ্ধ) নন্দকুমার ১ চৈৎসিংহ) অযোধ্যার বেগম ॥ পিটের 

ইত্ডিয়া একট) কলিকাতা! মাত্রাসা) এসিয়াটিক সোসাইটি 3 
হেষ্টংসের বিচার ) হেত্রিংসের সময়ে ইংরাজরাজ্যের পরিমাণ ১০১---১১২ 



এস পপ ক (এ ৮০ সপ পল সটিিপাশ ললিপপ পলা আগার জও _ ত শন তিশা 1 তি তী পা পাশা আর পিসি তা 

বিষয় । পৃষ্ঠা । 
দ্বাদশ অধ্যায়-_লর্ কর্ণওয়ালিস্ ও সার জন্ শোর্।-_ 

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনসংক্রাস্ত সংস্কারাবলী) বাঙ্গালার 
তৃমিষটিত রা'জন্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ; তৃতীয় মহীশূর 

: যুদ্ধ; লার জন্ শোরের উদদীন নীতি ৮** ১১৩--১১৮ 

ত্রয়োদশ অধ্যায়- লর্ড ওয়েলেস্লি ।-_ 

সামস্ত সম্বন্ধ স্থাপন নীতি ; চতুর্থমহীশূর যুদ্ধ) দ্বিতীয় ও 

তৃতীয় মরাঠ৷ যুদ্ধ) ওয়েলেস্লির ভারত-শাসনের ফল ১১৯--১২৮ 

চতুর্দশ অধ্যায়-_দার্ জর্জ, বার্লে৷ ও লর্ড মিন্টো ।- 
বেল্লোরের বিদ্রোহ ; লর্ড মিণ্টোর পররাষ্ট্রনীতি ; উদাসীন 

আলা শিপ কপ শি রশ পাসপ্পরসছিরািপতী  সি | পসরা আপস 

নীতির কুফল; কোম্পানির নূতন সনন্দ ৮ ১২৮৩২ 

পঞ্চদশ অধ্যার- লর্ড হেষ্টিংস্।__ 
' নেপাল যুদ্ধ; পিগারি যুদ্ধ) চতুর্থ মরাঠ। যুদ্ধ *** ১৩৩--১৩৮ 

বোড়শ অধ্যায় লর্ড আমহার্ট।-_ 
প্রথম ব্রহ্গযুদ্ধ ০৮০ ১৩৮১৪০ 

সপ্তদশ অধ্যার- লর্ড উইলিযস্ বেটি ও সার চার্লস্ মেটুকাফ।-_ 
বেন্টিঙ্কের সংস্কারাবলী) কুর্গ ও কাছাড়) কোম্পানির 

নৃতন সনন্দ ) রাজ! রামমোছন রায় 7 মুগ্রান্ত্রের স্বাধীনতা! ১৪০--১৪৭ 
অগাদশ অধ্যায়-_লর্ড অকৃল্যাণ্ড ও লর্ড এলেন্বরা ।-- 

প্রথম আফ্গান যুদ্ধ ; সিদ্ধু বিজয়) গোরালিয়র যুদ্ধ ১৪৭---১৫১ 

উনবিংশ অধ্যায়_নর্ড হাডিং।-_ 
প্রথম শিথযুদ্ধ *** ৮৮ ১৫২--১৫৫ 

বিংশ তধ্যার- লর্ড ডালহৌসী ।-_ 

দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ; স্বিতীয় ব্রহ্গবুদ্ধ; অপুজক সামন্ত রাজ- 

গণের রাজ্যগ্রহ্ণ-নীতি ; অযোধ্। অধিকার ; ভারতের 

নানাবিধ উন্নতি)_-রেলওয়ে, টেলিখ্রাক,মলড ডাকমানুল ১৫৬--১৪৪ 
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ক 

বিষয়। পৃষ্া। 

একাঁবংশ অধ্যায়-লর্ড ক্যানিং।-_ 

সিপাহীবিদ্রোহছ ; মহারাণী কর্তৃক রাজ্যভার গ্রহণ) মহা- 
রাণীর ঘোষণাপত্র রর ০ ১৬৪---১৭৬ 

দ্বাবিংশ ভখ্য' টনি: 9 শাসন ।-_ ॥ 
লর্ড ক্যানিংএব সংস্কারাবলী; লর্ড এল্গিন্ঃ লর্ড লরেন্স, 

ভুটান বুদ্ধ) 2র্ড, মেয়ো, বাতস্বনংক্কা সদ 5 লর্ট ল্খু 

ক্রকৃ) লর্ভ শিটন্, মহারানীর্ রাজরাজেশ্বরী উপাধি গ্রহণ, 

আফগান যুদ্ধ ; লর্ড ব্রিপণ, সবার ওশাসন-প্রণালীর প্রবর্তন; 

লর্ড ডফরিণ১ আফুগানিত্ানের সীশিদ্ধারণ, ভৃত। খ্ধ- 

যুদ্ধ ; লর্ড ৮) ডাউন্, বাধহীপকসভার সংস্কার; নে 

লর্ড ওল গন লর্ড এ রে নুন এদেশ গঠন নানাবিধ 

সবার; দ্বিতীয় 5 নিণ্টোও ধেশীদগণের কি সহন্ধে 

ক্ষমত| লাভ; দ্বিতা় লর্ড রস দিলীর দরবার, রর 

মহাসমর; লর্ড চেম্স্কফোর্, শাসনতন্ত্রসংস্কার) জজ 

রেডিং ভিড ৯58. জনি 54 বিরান 

ভ্রয়োবিংশ অধর ইংরাজশাসনের সুফল।-_ 

পুর্ণশাস্তি) সভ্যতার বিস্তার) নৃতন নগরাদি স্থাপন; 

ষাভায়াত, বাণিজ্য ও সংবাদ-প্রেরণের সুবিধা 7 স্বাস্থ্যরক্ষার 
ব্যবস্থা; আর্থিক অবস্থার উন্নতি ) শিক্ষা বিস্তার ; শিক্ষিত 

লোকের উচ্চপদ প্রাণি; সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি; 

ধর্্স্বন্ধে উদারনীতি ) সামাজিক উন্নতি) ক্মুবিচার ও 

সুশাসন? শ্বায়ত্ শাসন ; জাতীয় একতা ১০, ২০৮২২ 

শপ 



বালক-পাঠ্য 

ভ্ভান্সভহব্জেক্র হভিজ্ঞাতল ॥ 

পঞ্চম ও বষ্ঠ মানের জন্য | 

০০০ পনি & 

উপ মণিক' | ৬ ৫৯ ব্* ূ  

প্রয় বালকগল | এট গহনা হোনরা ডা তিতির আগানিক ইতিহাস ও 

ইংরাজ রাজত্বের বিবরণ পাঠ করিবে । তোমর। জান যে, ইংরাজ রাজ'ত্বর 

পর্বেষঞ্হদেশ মুসলমানপিগের ও তৎপুর্ডে ছিন্দুদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। 

আবার হিন্দুদিগের আগমনের পুর্বে এদেশে নানাপ্রকার অসভ্য জাতির 

বাস ছিল। হিন্দুদিগের পূর্বপুরুষ আধ্যগণ বিদেশ হইতে এদেশে আসিয়া 

উপনিবেশ স্থাপন করেন ও বহু শতাব্দী-ব্যাপী বুদ্ধ-ববিগ্রহের পর এদেশ 

জয় করিফ! অনেকগুলি রাজ্য স্থাপন করেন । 

বহু শতান্বী-ধরিয়! ভারতবর্ষ হিন্দুদিগের অধিকারে থাকে ও তাহাদের 

শৌর্ধা বীর্য ও বুদ্ধির গুণে এনেখে সভ্যতা স্থাপিত হয়, এদেশের ধল 

বৃদ্ধি হয়,--শিল্প ও বাণিজেএ উন্নতি হয়। কালক্রমে হিন্দুদিগের শক্তি 

খর্ব হইলে বিদেশীয় পরাক্রান্ত অসভ্যজাতিগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে 
থাকে ও উহীদের, অনেকেই হিন্দুগণকে পরাভূত করিয়া ভারতের 
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নালা. নে রাঙ্গা স্থাপন করে। কিন্ত ক্রমে উহার হিনদুদিগের রীতি- 
নী আাতাব বাবহার গ্রহণ করিয়া হিন্দুসনাঙ্গে মিশিয়। যায় ও ভিন্দু- 

৮, পুনরায় অভ্যর্ক্র হয়। কিন্ত কিছুকাল পরে হিন্দুগণ আত্ম- 

ব. .: খ্যাঁপৃত হন '€ আবার দুর্বল হুইয়া পড়েন। সেই স্থযোগে.মুসল- 

মানধ'এাবলম্বী পাঠাল জাতি ভারত জয় করেন। কিন্তু পাঠানগণ কোন 

সমরেই সমগ্র ভারঠতর উপর প্রন্ুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই 

তাহাদে দাম্রাজ্যের পুর্ণোন্নতির সগয়েও ভারতের কোন কোন অংশে 
হিন্দুমণ আপনাদের স্বাধীনত। রক্ষা কব ছিলেন। ক্রমে পাঠানগণ ও 

খনবীধ্য হুইয়া পড়েন ও ভারতে মোগল সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হয়। মুসল- 
নানদিগের প্রাধান্ত থাকিতে থাকতেই ইউরোপীয়গণ এদেশে বাণিজ্যার্থ 

আগমন করেন। ইইঈ'রাপ এদেশীয় নরপতিগণের মধ্যে অনৈক্য ও 
তাহার ফলে তাহাদের শ।ক্হানতা দেখিয়া ক্রমে এদেশে নিজের নিজের 

সাত্রাজা স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই সুত্রে এখানকার ইউরোপীর জাঁতি- 

গণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধ অন্তান্ত জাতিগণকে 

পরাজিত করিয়া ইংরাজগণ ভারতে সাশ্জা স্থাপন করেন । কিন্তু এই 

ইংরাঁজ সাম্রাজ্য একদিনে স্থাপিত হয় নাই। প্রথমে কুঠী ও বাণিজ্য 

রক্ষার্থ তাহারা 'এদেশে ছুই একটা £গ নিন্মাণ করেন। কিন্তু তাহাতেও 

অত্যাচারী দেশীয় নরপতিগণের হৃশ্ু ১”পত নিগার না পাওয়ায় তাহা. 
দিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয! যুছে এ গলে বঙ্গদেশে তাহাদের প্রাধান্ 

স্থাপিত হয় । প্রস্থান হইতে তাহাদে অধিকার ক্রমে সমগ্র ভারতে 

ব্যাপিয়। পড়ে । অত্যাচার ও অপরিণামদর্শিতার ফলে দেশীয় রাজগণ নিজ 

[নজ অধিকার হাাইলেন বা ইংরাজের বশ্ঠত। স্বাকার করিলেন। 

ক্রমে ইংরাঁজজাতি সুশাসনের প্রভাবে ও নৈতিক উৎকর্ষের গুণে | সমগ্র 

ভারতের অধীশ্বর হইয়াছেনৎ। 
অহ ভোমরা দেখিতে যে ইংরাজের! ভারতের রাজ। ! নি পুর্বে 
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যে হিন্দুঅধিবার ও মুসলমান-অধিকাঁর ছিল তাহাও তোমরা জান। 

তোমরা যেটুকু শিথিয়াছু তাহা হইতেই চিন্তার ফলে বুঝিতে পারিবে ষে 
ইংরাজদিগের পূর্বে ভারতে কখনও এরূপ স্থায়িভাবে শাস্তি প্রতিষ্ঠিত 

হয় নৃই। ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপনের পূর্বেও এদেশে সভ্যতা, বাণিজা, শিল্প, 

কৃষিকাধি? প্রভৃতি সমস্তই ছিল। কিন্তু শাস্তির অভাবে, স্থশীলনের 

অভাবে, প্রজাবর্শের অদৃষ্টে সকল সময় নিরুদ্বেগেঞ্জ স্থথ ভোগ ঘটি! 
উঠিত না। 

এই ইংরাজ রাজত্ব স্থাপনের ইতিহাস ও বর্তমান ইংরাজ শাসনের 

প্রক্কৃতি ভাল করিফপা! বুঝিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান রাজত্বকালে ভার ত- 

বর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহ! জান! আবশ্টাক । কারণ কোন দেশের 

কোন কাঁলের ইতিশান পাত করিবার সময় উহার পূর্ববন্তী কালের বুস্তাস্ত 

জানা না থাকিলে, মে ইতিহাস ভালরূপে বুঝিতে পারা যায় না এবং 

নুতনের সহিত পুরাতনের তুলনা করিয়া পরম্পরের শাসন প্রণালীর 

দোষগুণ বিঘার করা কঠিন হইয়া উঠে। 

অতএব তোনাদপগকে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস বলিবার পুব্র হিন্দু 

ও মুসলমান অধিকার কালে ভারতের অবস্থা, শাসনের প্রকৃতি ও দোঁষগুণ 

এবং হিন্দু ও মুসলমানের অধঃপতনের কারণ প্রভৃতি বিষয় গু[ণর কথ! 

সংক্ষেপে বলিব। 



প্রথম অধ্যায়। 

হিন্দু শাসনকাল। 

হিন্দুঙ্গাতির উন্নতি ও অবনতি । 

আধ্যদিগের ভারতে আগমন ও অধিকার বিস্তার ।- 
তোমরা জান যে ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড দেশ। এদেশে প্রায় ৩২ কোট 

লোকের বাদ, এবং এই আধিবাদিগণের মধ সকলেই এক জাতীয় 
বা এক ধর্মাবলম্বী নহেন। পৃথিবীর নানাস্থান হইতে নান! ধর্ীবলম্বী 
নানা জাতীয় লোক নান! সময়ে এদেশে আসিয়। বাস করিয়াছেন। ফলে 
সভ্যতম হইতে অপভ্যতম পর্যন্ত সকল জাতীয় লোকই এখানে দেখিতে 
পাওয়া যায় | 

ইউরোপীর পঞ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, অতি প্রাচীনকালে ভারতে 
অতিশয় সভ্য একজাতীয় লোকের বাস ছিল। তৎপরে উত্তর-পশ্চিম 
দিক হইতে দ্রাবিড় জাতীয় লোকগণ ও উত্তর-পূর্ব দিক হইতে এক 
প্রকার মোক্ষল জাতী লোক এদেশে আগমন করে। ইচাদিগের 
গরে আর্ধাগণ মধ্য-এসিয়ার কোন স্থান হইতে ভারতে আগমন করেন ও 
ক্রমে এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন। 

আবার আর্ধাদিগের এদেশে বসবাস স্থাপনের পর শক, হণ, পাঠান, 
মোগল প্রভৃতি নানা জাতীয় বিজেতগণ এদেশে আগমন করেন। তস্তিন্ 
উৎগীড়ন ছেতু হ্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হইয়া কতকগুলি স্নিহদী ও রিয়া 
্ীষ্টানর ক্ষিগ তারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখনও উহাদের ন্তান 
সন্ততি ঈন্সিণ ভারতে বাস করিতেছেন । অন্যন্তি জাতির কথা ছাড়িয়া 
দয় আমরা গ্রথমতঃ আর্ধাজাতির কথা বলিব। 
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ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে আধ্যগণ মধ্য এজিমার মালভূমি হইতে 

এদেশে অসেন। কতদিন পূর্বে তাহার ভারতে প্রবেশ করেন তাহার 

কিছুঠিক নাই। তবে কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাহার! প্রা 
৫০০০ বৎসর পুর্বে ভারতে আগমন করেন। তাহারা দীর্ধাকার, বলিষ্ঠ, 

গৌরবন্্ষও অতিশর বুদ্ধিমান ছিলেন। তাহাদিগের কোন ধারাবাহিক 
ইতিহাস আনরা পাই নাই । তবে খ্বক্, বঙুঃ গ্রস্থতি চ্রারিখানি বেদ এবং 
ন্তাগ্ত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আমরা আ্যযদিগের এদেশে রাজ্যস্থাপন, যুদ্ধ ও 

সামাজিক রীতিনীতি পদ্ধতির বিষয় কিছু কিছু জানিতে এ | খণ্েদের 
নানাস্তান হইতে আমরা যাহা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইতে আমর 

বুঝিতে পারি ষে. আর্ধগণ প্রথমে কাবুল নদীর উত্তর সি সু মিতে ও 
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সাল শিশীপাটিলিটািপিস্পিপশীউিপী শিল্প পানে পু - ১ 

অনার্য জাতি । 

পঞ্জাব প্রদেশে শ উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং ক্রমে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে 
পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়| কৃষ্ণকার অনার্ধ্যদিগের সত যুদ্ধ করিতে করিতে 

তাবৎ গাঙ্গেয় জনপর্দে অধিকার বিস্তার করেন? অনাধধ্যদিগের সহিত তীহা- 

দের কা ধরিয়। চলিতে থাকে । অনাধ্যদিগেরও রাজ্য ছিল, রাজা 



৬. বালক-পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
হি ক | শিপ শা এপ | সরল পানা হ্পিন্ইলিন্নিনটলিস্তি রর ্ 

ছিল, দুর্গ ছিল, সৈন্য ছিল, কিন্তু আর্ধ্যদিগের পরাক্রমে তাহারা পরাভূত 

ভয় ও ভাহাদেব কতকাংশ অরণ্যে ও পর্বতে গিয়া বাস করে এবং অব- 

শিষ্টাংশ আর্য্যদিগের অধীনত] স্বীকার করিয়া দাসজূপে সমাজে গৃহীত হয়| 

অন্ত প্রাচীন অসভ্যজাতির প্রস্তর নির্মিত তীরের ফলক । 

আর্ধ্যগণের ধর্ম ও সমাজ ।-_প্রাচীন আধধ্যগণ সরল-প্রক্কতি, 
সভ্যবাদী ও নিজধর্মে আস্থাবান ছিলেন। তারা অগ্সি, ইন্দ্র, বায়ু, 

বরুণ, হ্র্ধা প্রভৃতি দেবতার পুজা করিতেন ও তীহাদিগের নিকট ধন- 
সম্পত্তি, দীর্ধামু ও জয়াি লাভের জন্ত প্রার্থনা করিতেন । তাহাদিগের 

বিশ্বাদ ছিল তে দ্বেবতাগণ পাপীর দণ্ডবিধান করেন ও পুণাানকে পুরস্কাব 
দেন। কিন্তু দেবতাগণ যে পরস্পর পৃথক নহেন, পরস্ত একই ঈশ্বরের 

বিভিন্ন শক্তির বিকাশ মাত্র, বেদে এ ভাবের ইঙ্গিতও দেখিতে পাওয়া 

ব্বায়। 

প্রাচীন আধ্যদিগের সমান্্রও বিশেষ উন্নত ছিল। তীহার! তা 
মাতক ভকি করিতেন, দরিদ্রকে দয়া করিতেন, অভিির সেবা! কর্সি- 
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তেন, দস্থ্য তন্করকে দ্বণ! করিয়া তাহাদের সমুচিত দণ্ডবিধান করিতেন । 

সত্রীলোকগণের সম্মান ছিল, তাহারাও শিক্ষিত! হইতেন ও প্রাপ্তবয়স্ক! 
হইলে ইচ্ছান্ুষায়ী যোগ্যপাত্রে সমর্পিতা হইতেন। সকলেই নিজ নিজ ধর্ম 

অনুষ্ঠান করিতেন, এবং স্ত্ীপুত্রাদির সহিত যজ্ঞকার্ে ব্যাপৃত হইতেন। 
এইরূপে দেবতায় ভক্তি ও নৈতিক বলবীধ্যাদির গুণে মধ্যের জয়ী 

হইস্টরেসাগিলেন | অনাধ্যদিগকে তাহার! বরাবরই দ্বণার চক্ষে দেখিতেন। 

আবার অনার্য্যেরাও সর্বদাই শক্রভাঁবে আধ্যগণের অনিষ্টাচরণ করিত। 

'বিশেষতঃ আচার ব্যবহারাদদি বিষয়ে এই দুই জাতির মধ্যে এত পার্থক্য ছিল 

যে পরস্পরের এই বিদ্বেষ ভাব সহজে অপনীত হইবার সম্ভাবন! ছিল না। 

বর্ণাশ্রম ধর্ম ।__ফলতঃ আর্য অধিকার বিস্তৃতির সঠিত এই 
£বরভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাহরা এমন অবস্থায় ঈাড়াইল যে, আর্ধ্যগণ আত্ম- 
রক্ষার্ে তাহাদের সমাজ নূতন ভাবেগঠন করিবার প্রয়োজন অনুভব 

করিলেন। তাহারা. বুঝিতে পারিলেন ষে 'সমাঁজ এরূপ ভাবে গঠিত 
করিতে হইবে যাহাতে নিজেদের জাতীয়তা রক্ষিত হয়, আর্ধাজাতি 

অনাধ্যদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়! না পড়ে এবং বুদ্ধ বিগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে 

আপনাদের উৎকর্ষ ও উন্নতি বজায় থাকে । সকলে যুদ্ধ বিগ্রহ লইয়া 

ব্যাপৃত থাকিলে জ্ঞান ও বিজ্ত।নের উন্নতি রহিত হইয়া! যাইবে, আবার 

বুক্ধবিগ্রহ না করিতে পারিলে অনাধ্যজাতির নিকট পরাজিত হইয়া আর্ধ্য- 

জাতির জাতীয়ত! বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । এতততিন্ন রাজ্য 'ও লোকসংখ্যা- 
বৃদ্ধির সহিত কৃষিবাণিজ্যাদির প্রসারেরও বিশেষভাবে প্রয়োজন হইয়া 
উঠিল। এই সমস্ত কারণে ক্রমে আর্ধ্যসমাজ নূতনরূপে গঠিত হইল 
এবং বর্ণাশ্রমধর্খ স্থাপিত হইল । 

পুর্বে আার্ধ্য ও অনার্য্যের মধো, প্রতেদ ছিল, কিন্তু আধ্যদের স্বীয় 
লমাজের ভিতর কর্ম্ঘ বা জাতিগত পার্থক্য বিদ্ধমান ছিল না। বর্ণাশ্রম ধ্ 

এপ্রতিষ্টিত হওয়ার পরে তাহাদের সমাজে এই বিভিন্নতা প্রবেশ লাঁভ করি- 
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স্পিন পাপী পাপা, পিপি পাতিল পাশা ্পরিনিলাতি লী পতল 

রাছিল। আর্ধাসমাঙ্গ ্রা্গণ, ক্ষতির, বৈশ্ত ও পৃ এই কিবর্ণ বিভক্ত 
হইয়াছিল এবং প্রতোক বর্ণের কার্য নির্দি্ট করিয়! দেওয়! হইয়াছিল । 

ব্রাঙ্মণেরা শাস্থচর্চগ ও বিজ্ঞান দর্শনাদির আলোচনা করিতেন, যাগযজ্ঞাদি 
কর্মে পৌরোভিতা করিতেন এবং ক্ষত্রিয়াদির নিকট প্রতিগ্র করিয়। 

কোনরূপে গ্রাসাচ্ছ'দন নির্বাহ করিতেন । নত্রিয়েরা সমাজের বাব 
বলিয়া পরিগণিত ভইয়াছিলেন। তাহার! দৈহিক বলের উৎকর্ষ সাধনে 

বত্ববান হইয়! অস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়! সমাজকে শক্র হস্ত হইতে রক্ষা 
করিতেন এবং সুবিধা পাইলে শান্্রাদি অধার়ন করিস্জা জ্ঞানার্জনও 
করিতেন। বৈশ্যর। কৃষিকর্খ্ব, গোপালন, বাণিজ্য প্রড়তি কার্ষো নিধুক্ত 
থাকিয়া সমাজের লোকের গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব দূরীকরণে যত্ুবান 
থাকিতেন। আর শূর্রেরা উপরি উক্ত তিনবর্ণের "অধীন হইয়! তাহাদের 
নেবায় নিযুক্ত থাকিত। 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিনবর্ণের লোক উপবীত ধারণ করিয়! 
“দ্বিজ' নামে ভিহিত হইতেন এবং সমাজের উৎকর্ষ রক্ষার জন্ নিজ নিজ 
বৃত্তি অধ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া বাল্যকাল হইতেই সংযত ভাবে ভীবন 
যাঁপন করিতেন। প্রতোকের জীবন চারিটা আশ্রমে বিভক্ত ছিল। 
জীবনের প্রথন অংশ বা আশ্রমের নাম ত্রহ্ষচর্যা) এই সময় দ্বিজাঁতীয় 
কৃষারগ্রণ উপবীত ধারণাস্তে গুরু গৃহে বাস করিয়া, ব্রচ্মচারী হইয়া! সংযত 
চি গুরুর উপদেশ লাভ করিতেন। দ্বিতীয় আশ্রমের নাম গার্সথ্ ; 
শিক্ষা শেষ হইলে দ্বিজগণ গুরুর অনুমতি ক্রমে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ 
বিবাই করিয়া সমাক্ের উন্নতি কল্পে গার্স্থ্য ধশ্দুপাশন করিতেন এবং 
দেবপুজা, ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দরিদ্রের সেবায় নিধুক্ত থাকিতেন ও পুত্র 
কম্জাদির ভরণপোষণ করিতেন। তৃতীয় আশ্রমেয় নাম বানগ্রস্থ ) গাথা 
বীবনান্তে পরিণত বয়সে র্মানি্ দিজ্মাত্রেই সংসারাপ্রম ত্যাগ করিয়া 
বনে যাইতেন এবং আত্মার 'উন্নতিকল়ে ঈশ্বরাধানায় নিযুক্র হইতেন। 
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চতুর্থ আশ্রমের নাম গ্যাস বা ভতৈক্ষয) এই আশ্রমে দ্বিজগণ ভিকুবৃত্তি 

অবলম্বন করিয়া! একাগ্রচিত্তে মোক্ষচিস্তায় ব্যাপূত থাকিতেন। 

বর্ণাশ্রমধর্ত্মের ফলে আর্ধা সমাজের অশেষ উম্নতি হইল । সমাজ, 

ক্ষত্রিয় কর্তৃক শকু হস্ত হইচে ও বৈশ্য কর্তৃক গ্রাদাচ্ছাদনের ক্লেশ হইতে 

রস্িঙ্হইয়া উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। আর সমাজের শীর্ষ 

স্কানীয় ব্রাহ্মণগণ, ধর্মকার্য্ে ব্যাপৃত থাকিয়| দর্শন, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, 

সাহিতা, চিকিৎসা, গণিত ইত্যাদির চ্চা করতঃ এ সকল বিষয়ে জ্ঞানের 

উন্নতির জন্য যত্ব করিতে লাগিলেন। ফলে তি প্রাচীন কালেই 

ভারতীয় সভাত। সর্বাঙ্গীন উৎকর্ষ লাভ করিল এবং অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন 

জগতের চতুদ্ষিক ভাঁরতীঃ জ্ঞান ও সভাতার আলোকে উদ্ভাসিত হইল। 

ধর্ম ও দর্শনশান্ত্র আলোচনা 1-_নন্তাগ্ত শাস্ত্রে জানলাভের 
সঙ্গে সঙ্গে আর্ধাগণ পরলোক সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং 

আমি কে, জগং কি, মানুষ কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে, 

ইত্যাদি জটিল প্রশ্ন সমূহের মীমাংসার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার! 

বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মার মৃত্যু নাই; জীব নিজ কর্মফল ইহলোকে 

পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া নানাপ্রকার ভ্ঃখ ভোগ করে। কি করিলে 

এই সকল ছুঃখ হইতে চিরকালের জন্য মুক্তি পাঁওয়। যায়ঃ এই চিন্তায় 

তাহারা ব্যাকুল হইলেন। ফলে উপনিষদাদি গ্রন্থ রচিত হইল এবং ক্রুল্ন 

নান! ধর্মমত ও দার্শনিক সম্প্রদায়ের ত্ট্টি হইল। 

_. বৌদ্ধ ও জৈনধর্্ম ।-_-এই সকল দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কতকগুলি সম্প্রদায়ের স্থাপরিতূগণ বেদ ও ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত স্বীকার করি- 

লেন, আবার কতকগুলি ব্রাহ্মণের প্রীধান্ত মানিলেন না এবং বেদ উপ- 

নিষদীন্দির মত অগ্রাহ্য করিলেন । শেষোক্ত সম্প্রদায়গণের মধ্যে বৌদ্ধ 
ও জৈনগণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগত । বৈদিক ফাগবজ্ঞে পণ্ড 

বলি দেওয়া হইত, কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈনেরা “অহিংস! পরম ধর্্ বলিয়া 
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মত প্রচার করিলেন এবং যে সকল যাঁগধজ্জে জীবহিংস হইত সেগুলি 
উঠাইয় দিবার জন্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বৌদ্ধের! জাতিভেদ মানেন 

না, তাহাদের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, চগ্ডাল সকলেই সমান-_নকলেই পাপ" 

পুণ্যের ভাগী, এবং জ্ঞানলাভ ভিন্ন কাহারও মুক্তির উপান্ন নাই। 

বুদ্ধদেব । 

ক্রমে কৌ প্রচারিত হইল । দলে দলে জাতি নির্বিশেষে লোকে 

বু্বদেবের মত অন্ুদরণ করিতে লাগিল ও তাহার শিত্যত্থ গ্রহণ করিল। 

বুদ্ধের মৃত্যুর পর শুদ্র রাজ! অশোকের সাহায্যে তাহার ধর্ম ভারতে বিশেষ 
প্রবল হইল এবং এই বৌদ্ধ প্রাধান্তের যুগে স্রাঙ্গণ্য ধর্ম কিছুদিনের জন্য 
রান হইল। 

_ঝোঁদধধর্মোর অবনতি ও পৌরাণিক হলুর্শের উত- 
পতি | কিন্ত বৌদ্বধর্থের, প্রাধান্ত ভারতে চিনা হইল না বু 
রী যর পর-তাহার শিক্কগণ বছ সম্পদায়ে রিসবক্ত.. হইয়া পড়্িলেন 



হিন্দু শীসনকাল । ১১ 

্ বুদ্ধগয়ার মন্দির | 

| এবং আত্মকলহে রত হইলেন। বুদ্ধদেব নৈতিক.উৎকর্ষের প্রয়ে'জনীয়ত! 

*বিশেষভীবে গ্রচার করিয়াছিলেন) তিনি বলিতেন, কায়মনোবাক্যে 

সদাচারী হওয়াই মুক্কিলাভের প্রধান, উপার,। কিন্তু সাধারণ, বৌদ্ধগণ 

“তাহার প্রকৃত ধর্মমত ভুলিয়! গিয় আপ নির্্মাণাদি, নখদন্ের, 
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সারনাথ স্তূপ। 

গুলিকে প্রকৃত মোক্ষের ম গঁ বপির়। ম'ন করিল। ফলে তিন চারি শত 

বৎসর যাইতে ন। যাইতে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য খর্ব হইয়। আসিল। এই 
সুযোগে আবার ব্রাহ্ধণগণ দয়, ভক্তি বিশ্বাদগ প্রভৃতির উৎকর্ষ থ্যাপন্থ 

করিয় নৃততম আকারে হিনুধশ্্ প্রচার করিলেন। প্রাচীন হিন্দুমত সমূহ 

'ফিকিং রূপান্তরিত. করিঃ। ছেগুলি উপাখানাকারে সাধারণ লোককে 
শিক্ষা দিবার ব্যবস্থ। করা হইল, এবং তহনেন্তে “পুরাণ” নামে কআভিহিত, 



চিন শাসনকাল। ১৩ 
লিপি লীতিলাদ লা লাশ পাাক্যিপা ফজর 

ধম: রঃ সকল রচিত: হল, প্রাচীন ্ গহ যাগ্যজ্ঞের ব্যব ণর প্র'য় য় উঠিয়া 

গেল, অনেক বৈদিক দেবতা পরিত্যক্ত হ্টলেন, এবং অনেক নূতন দেব 

দেবীর পুজায় জনসাধারণের মন আকৃষ্ট হইল। হিন্দু ধর্মের পুনরত্যুখানের 

সঙ্গে সঙ্গে আবার ভাষা, সাহিত্য, গণিত প্রড়তি শান্বের পুনরালোচন৷ 
হউন লাগিল। ফলে পুনরায় ভারতে হিন্দুরাজশক্তির প্রাবলা হইল 

এবং গুপ্ত রাজগণ ভারতে স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজোর পুনঃস্থাপন 

করিলেন । 

হিন্দু সমাজে বিপ্লব ও হিদ্দুজাতির পুনঃপতন ।-_কিস্ত 
গুপ্ত বংশের রাজত্বের শেষভাগে মাবার নানা প্রকার বিপ্লবে সমাঙ্গ হীনবল 

'হইয়! পড়িল, এবং বিদেশীয় শক্রর আক্রমণে গুপ্ত সম্রাটগণ হীনশক্কি 

হইয়। পড়িলে ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়৷ পড়িল। ধর্শেও 

ধন্ূপ নান! সম্প্রদায়ের অভ্াত্থান হইল। ৃ 

এই সমস্তবিপ্লীবের কিছুদিন পরে আরবে মুসলমান শক্তির উৎপত্তি 

হুইল, এবং সে শক্তি ক্রমে বন্ধিত হইয়া ভারত সম্নিধানে উপনীত হইল। 

মুদলমানগণের সঠিত হ্ন্দিগণ বহুকাল ধরয় যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু রাজ- 

নৈতিক, ধ্ম-বিষয়ক ও সামাজিক একতাঁর অন্গাবে এবং পরস্পর ছিংসা- 

দেষে জর্জরিত হইয়! ছুধবল হইয়া পড়াতে তাহারা আর মুললমানদিগের 

গতিরোধ ক'রতে পারি'লন না। মবন্তেগীন ও মাহমুদের সময় মুদল- 

মানের ক্রমে পঞ্জাব পর্যান্ত মগ্রপর হইলেন ও এ প্রদেশ অধিকার করিয়! 

লইলেন। ইভাতে৪ হিন্দরদগের চৈতন্য হইল না। তাহারা তখনও 
সমাজ ও ধশ্খ সংস্কার করির। লইতে পারিলেন নাও আত্মকলহ হইতে 

বিরত হইতে পারিলেন না। ফলে মঙ্ম্মন ঘোরীর নেতৃত্বে বলদৃপ্ত মুসল- 

মানগণ ভারত আক্রমণ করিলেন ' কন্ক এক্রর আক্রমণেও দিল্লীর সআাটের 

সফল সামস্ত এক হইয়! বিদেশীয় শত্রুর সঙ্জিত যুদ্ধ করিলেন না স্থতরাং 

প্রধমে অকৃতকার্য হইয়াও মহম্মদ ঘোরা দ্বিভীয়বারে অলায়াসে উত্তর- 



১৪ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
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ভারত বিজয় করিয়া লইলেন। উত্তর-ভারত বিজয়ের পর ক্রমে পুর্ব্- 
ভারত ও পরে দক্ষিণ-ভারত মুসলমানদিগের করতলগত হইল। 

প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক একত৷ ও সাম্রাজ্য 
স্থাপনের চেষ্টা ।-_+ধর্্ প্রভৃতির আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারুতে 
একচ্ছত্ত্ সাত্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে তাঁরত 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজো বিভক্ত ছিল” এ সকল রাজার মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা 

বলশালী হইতেন, অবশিষ্ট রাঁজগণ তাহার প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন এবং. 

ট্র পরাক্রান্ত রাজ। অশ্বমেধ বা রাজস্থয় যজ্ঞের অনুষ্টান করিয়া নিজের 

ক্ষমত। দেখাইতেন ও অন্ত রাঁজগণের নিকট কর গ্রহণ করিতেন। রামায়ণ 

মহাভারত প্রভৃতির সময়ের পরে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ 

আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি বাঁজ্যে বিভক্ত হয়। বুদ্ধদেবের জন্মের সমক়্- 

* উত্তর-ভারতের রাজ্যসমূহের মধ্যে কোশল রাজ্য প্রধান ছিল। ক্রমে 
মগধরাজ্য প্রবল হইয়া উঠে ও কোশল প্রভৃতি জয় করিয়া উত্তর-ভারতে 

প্রীধান্ত স্থাপন করে। ইহার কিছুকাল পরে আলেক্জাগ্ারের ভারতাক্র- 

মণের পর কুট রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ চাঁণক্য নন্গবংশ ধ্বংস করিয়া! মগধের' 
পিংহাসনে চন্ত্রগুগুকে অভিষিক্ত করেন। চন্দ্রগুপ্তের সময় মগধের 

সাআজা প্রা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ. ব্যাপী ছ্িল। তাহার পর অশোক 

মগধ সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত করেন। অশোকের মৃত্যুর পর কিছুকাল 

পরে মৌধ্যদিগের পতন হইলে এ বিস্তৃত সান্রাঙ্য আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত হয়। ইহার পর ভারতের অনেকাংশে অন্ধগণ আপনাদের প্রাধান্ত 
স্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাদের রাজ্য অত বিস্তৃত হয় নাই | 

ক্রমে শ্রকাদির আক্রমণে অন্ধ,রাজ্য বিনষ্ট হইলে ভারতবর্ষ আবার ক্র 
ক্ুত্র বাক্যে বিভক্ত হইয়া! পড়ে ও উহার নানাগ্থানে নানা! জাতীয় দেশীয় ও 
বিদেশীয় রাজ রাজত্ব করেন। অতঃপর চতুর্থ শতাকীতে গুপ্তরাজ 
'যমুদ্গুপ্ত প্রায় সমস্ত ভারত জর বরিয়্াছিলেন এবং তাহার পুজর ও. 



হিন্দু শাসনকাল। ১৫ 
নল পোপ লিপি পা শি ৮ পট লী সি স্লিপ লতি পপি পর অপি সাপ এর এ 

পৌভ্রের সময় লামাজ্যের প্রাধান্ত অক্ষুপ্ন ছিল। গুপ্তদিগের সাম্রাজ্য 
হণ হত্তে বিনষ্ট হইলে কিছু দিন যশোধন্্দেব, ও যশোধর্র্দেবের পর 
হর্যবর্ধীন উত্তর ভারতের অধিকাংশ জয় করিয়া! প্রবল রাজ্য স্থাপন করিয়া- 

। হের মৃত্যুর পর পালবংশীয় কোন কোন সম্রাট ভিন আর, 

কোন হন্দু রাজ! তাহার স্তায় এত বড় রাজ্য শাসন করিতে পারেন 

নাই। 
ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিলে যে ষদ্দিও প্রাীন ভারতে অনেক' 

হিন্দু রাজ। বড় বড় সাম্রাজ্য শাসন করিতেন, তীহাদের কাহারও সাম্রাজ্য 
দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। একে ভারতবর্ষ প্রকাও দ্েশ। বস্ততঃ ইহাকে 

একটী দেশ ন1 বলিয়া অনেকগুলি দেশের সমষ্টি এক মহাদেশ বলাই 

অধিকতর সঙ্গত, কারণ ইহার এক একটা প্রদেশকে এক একটা বড় 
দেশ বলিলেও চলে । প্র সকল প্রদেশগুলিতে আবার প্রাকৃতিক ও * 

অন্থান্ত কারণ বশতঃ সামাজিক রীতিনীতির পার্থকা বরাবরই ছিল। 

এই সমস্ত কারণে এক প্রদেনের লোক অন্ত প্রদেশের লোককে অনেকটা 

বিদেশীয়ের মত দেখিত । সুতরাং সকলে আপন আপন প্রদেশের স্বার্থ 

লইয়! ব্যস্ত থাকিভ, সনগ্র দেশের ভাবন' কেও ভাবিত না। ফলে কোন 
রাজা প্রবল না হইলে এক এদেশ মন্ত প্রদেশের অধীনতা স্বীকার করিত 

ন। এবং সময়ে সময়ে কোন প্রদেশ কোন প্রবল রাজার অধীনত স্বীকার 

করিলে, তাহার ব1 তদ্বংশীয় রাজগণের শক্তি খর্ব হইর়! পড়িলে তাহ 

আবার কোন না কোন নেতার নেতৃত্বে স্বাধীন হইয়া! পড়িত। 

ভারতে হিন্দুঅধিকার বিনাশের কারণ ।--উপবে 
' যা! বল! হইল তাহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিলে ষে নানাকারণে 

| ভারতে রাজনৈতিক একতার বিশেষ অভাব ছিল। এতভিস্ন পুনঃ পুন. 

ধর্ম, বিভিন্ন ধর্শ-সম্প্রদীরের মধো কল, নি্নবর্পের প্রতি উচ্চবর্ণের 
নাও খ্বণা (ঠাঠডি, ারণে সাত একনি ৪০ সুদ! ভছেকীপরিমাণে 



১৬ বালক. পাঠ্য তারতবর্ধের ইতিহাস। 
লস পালি পাস পট তা উপ লী স্ব % স্সিলাসপিসিলিসিলোিসিসলীকি পিসি সিল স্পা পাস্তা 

রা 

শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল | ইহার উপর হিন্দুশাসন- কালের শেষভাগে 

সমাজের নৈতিক অধঃপতনেরও অনেক লক্ষণ দেখ! গিয়াছিল। বিলাসিতা, 
পরস্বলা লসা, বিশ্বাঘাতকত', গুপ্তহত্যা প্রভৃতি পাপ প্রবেশ করিয়! অনেক 

শক্তিশালী রাজসংসার ও সন্্রান্ত পরিবারকে স্তঃসারশৃন্য করিয়া! ফেলিমা- 
ছিল। এই সমস্ত কারণে ভারতে হিন্দু রাজশক্কি দুর্বল হইয়া এড 

ছিল এবং বিদ্েশীয় শত্রুর বিরুদ্ধে হিন্দুগণ এক হইয়া যুদ্ধ করিতে পারে 

নাই । যদিও দুই এক সময় তাহারা একতা! অবলম্বন করিয়াছিল, তথাপি 

স্বার্থপরতা ও বাক্তিগত বিদ্বেষ ত্র একতার কোন স্থায়ী ফল ফলিতে দেয় 

নাই। হিন্দু ইতিহাসে এইরূপ একতার অগাব বা ম্বদেশ-প্রিয়তার 

অভাব বিরল নঙ্কে। আলেকৃজাণ্ডার ভারতাক্রমণ কালে কোন কোন 

“হিন্দ্রাজার সহারতা পাইয়াছিলেন। যখন মাহমুদ ভারতাক্রমণ করেন, 
তখন তাহার দলে অনেক হিন্দু সৈন্য ছিল। আবার মহম্মদ ঘোরীর 

আক্রমণের সময় জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিয়া ভারতে 

লইয়া আসেন | পৃ্থীরাজ যখন প্রথমবার মহম্মদকে পরাজিত করেন, 

তখন তাহার ১০৮ জন সামস্তের হধো মাত্র ৬৪ জন তাঙ্গার সহায়তা 

করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট রাজগণ স্বদেশরক্ষার জদ্ত যুদ্ধ কর! উচিত মনে 

করেন নাই । এই সমস্ত কারণেই ভারতে হন াজশক্তির পতন হইয়া- 

ছিল। বাহুবল, ধনবল, জনবল, কিছুরই? তাগদের অভাব ছিল না। 

্বদেশ প্রিরতার অভাব ও পরম্পরের প্রতি ঈর্ষা বশতঃই কখনও তাহারা 

বিদেশীয় শক্রর সহিত্ত এক প্রাণ হইয়া যুদ্ধ করিতে পারেন নাই । বরং 
'সময়ে সময়ে শক্রর সাহাযা করিয়া স্বদেশের সর্ধনাশের পথ উন্মুক্ত করিয্সা- 

“ছিলেন । ফলে ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল মুললমানদিগের অধীন হইয়াছিল। 



তীয় অধ্যায় 
মস ২6 ১৩০ 

খন্দুশীসনকালে দেশের অবস্থা ও শাসন-প্রণালী | 

সামাজিক অবস্থা 1-_-বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্ধ্যসমাজ কেমন 
কৰিয়া চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল, তাহ! পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইহার পরবর্তী 

কালে যে সময় মন্তুংহিতা৷ রচিত হয় সে সময় জাতিভেদ প্রথা আর্ধসমাজে 

বন্ধমূল হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি তৎকালে অসবর্ণবিবাহ প্রথাও 
"প্রচলিত ছিল। উচ্চবর্ণে নীচবর্ণে বিবাহ হইত ও তাহার ফলে নানা 
সন্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। এতত্তিন্ন অনেক দেশীয় অনার্ধযজাতি 

সভ্য হইয়! হিন্দুসমাজে স্থান পাইফ্লাছিল। এমন কি অনেক বিদেশীয় 
জাতিও ক্রমশঃ হিম্দুসমাজে মিশিয়। গিয়াছিল, এরপ প্রমাণ পাওয়। যায় । 

নীচবর্ণজাত।1 কন্তা বিবাহ করিলে উচ্চবর্ণজাঁত বিবাহকর্তীর জাতি নষ্ট 

হইভ না। কিন্তু নীচবর্ণজাত বর উচ্চরর্ণজাত| কন্যাকে বিবাহ করিলে, 

তাহাদের সম্ভানসন্ততি জাতিত্রষ্ট ও ঘ্বণিত হইত। এই ছই প্রকার 

বিবাহ যথাক্রমে অনুলোম বিবাহ ও প্রতিলোম বিবাহ নামে অভিহিত 

হইত। মনুসংহিতায় অষ্টগ্রকার বিবাহ পদ্ধতির উল্লেখ আছে। ক্রমে 

এই সকল বিবাহপ্রথার নান! পরিবর্তন হইয়া বর্তমান প্রথ! প্রচলিত 

হইয়াছে । রাজারা প্রায়ই বহুবিবাহ করিতেন এবং বিবাহকালে তাহারা! 

সকল সময় জাতিবিচার করিতেন না । তোমরা জান, মগধরাজ চন্ত্রগুপ্ত 

গ্রীকরাজ সেলিউকসের কন্তার পাণিগ্রহণ করিগ়াছিলেন। 

প্রাচীন হিন্দুসমাজে স্বয্ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ রাজ- 

কন্তারাই ন্বয্ংবর! হইতেন । রাজ-কুমারীরা *বয়ঃগ্রাপ্ত হইলে তাহাদের 

বিবাহের জন্ত নানাদেশীয় রাজগণ নিমন্ত্রিত হইতেন। পাণপিগ্রহণেচ্ছ রাজ- 

চু 



১৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিছাস। 
সস /পাি শত পিপলস ছি সস পপ সী ক নিস লা পাশপাশি সিস্ট নাস্তা মলি সদ পাতি শিসটক্ফিি রাস প্রি ননী পপ 

গণ উপবিষ্ট হইলে রাজকুমারী সভায় উপস্থিত হইয়। সহচত্রীর মুখে তীহা- 

দিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়। মনোমত পাত্রে বরমাল্য প্রদান করিতেন। 

ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণ চিরকালই সরল, শান্তিপ্রিয়, উদ্ধার প্রক্কতি, 

ধর্মবিষবেষশূন্য ও অল্পে সন্তষ্ট। তাহার! ধর্মে প্রগাঢ় বিশ্বাসী এবং ইহকালের 
সখ অপেক্ষা পরকালের স্থুখের দিকেই অধিকতর মনোযোগী পর্প্রাচীন 

কালে এইভাব বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হইত । রামায়ণ ও মহাভারত | / 

পাঠ করিয়া! আমর! জানিতে পারি যে, সে সময়ে আর্ধ্যসমাজে ব্াজভক্তি, 

পতিভক্তি, ভ্রাতৃন্সেহ ও গুরুতক্তি প্রভতি সদ্গুণ পুর্ণমাত্রায় প্রবল ছিল । 
সকলেই স্ব স্বজাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া স্থথে সংসারধাত্র! নির্বাহ 

করিত। সমাজে বিলীসিত। ছিল না, সুতরাং সাধারণে অভাব অনুভব 

করিত না। শ্রীষ্টের তিনশত বৎসর পুর্ষে গ্রীকদূত মেগান্থিনিস মগধের 

রাজসভায় কয়েক বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন) তাহার পর শ্রীষ্টায় 
পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়ান ও সপ্তম শতাব্দীতে ইউয়ান্চোয়াং চীনদেশ 
হইতে এদেশে আসিরাছলেন। তাহারা সকলেই ভারতবাদিগণের 

সরগতা, সাধুতা ও শাস্তিপ্রিয়তার ভূয়সী প্রশংস৷ করিয়াছেন। 

হিন্দুসমাজের উপর ব্রাক্মণজাতির ক্ষমত! |-__হিন্দুসমাজে 
ব্বাহ্মণজাতির সম্মান অন্তান্ত সমুদয় জাতির অপেক্ষা অধিক। ব্রাহ্মণ 
বর্ণশ্রে, এবং অন্তান্ত সকল জাতির গুরু, পুরোহিত, ধর্মোপদেশক । 

প্রাচীনকালে রাজ ব্রাহ্মণ বিচারকের পরামর্শ না লইয়! ম্বাবীনভাৰে 
বিচারকার্ষয নির্ববাহ করিতে পারতেন না। দেশের আইনপ্রণয়ন একমাত্র 
্রাহ্মণের কাধ্য ছিল। রাজা যুন্ধবিগ্রথাদি কার্ধ্যে অধিনায়ক ছিলেন বটে, 
কিন্তু সকল বিষয়েই তীহাঁকে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। 
্রাঙ্মণঞ্জতির এপ সামাজিক ক্ষমতার কারণ কি অনুসন্ধান করিলে 
বুঝা যায় যে, ব্রাহ্ধণ সমুদয় বিষয়েই স্বার্থত্যাগ স্বীকার করিয়া 
এইকপ সামাজিক সম্মানের অধিকারী সিরা | ক্রা্ষপ সমগ্র জীবন 



হিন্দুশাসনকালে দেশের অবস্থা | ১৯ 
এ নরিশা সপ ব্য সপ্ত পাস পল পিসি পাতাটি সি পাস পি সি তা পসপাপাাসসিাসপাা আস্টইস্িটি ি্ইস্ধ্বএ্এসিত ৯৫ ০ এ 

বেদাদির অধ্যপনন ও অধ্যাপনার কাঁধে নিরত থাকিতেন। শুধু বেদাদি 
নহে, তাহারা চিকিৎসা, দর্শন, ভাষা, ব্যাকরণ, যুদ্ধবিদ্যা, রুষি প্রভৃতি 

সকল শ্ান্ত্রেরই চর্চা করিতেন। অতুল জ্ঞানবলে বলী হইয়া ব্রাহ্মণগণ 
সমাজের কাধ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রাচীনকালে হিন্দু- 
সমীর এত উন্নতি হইয়াছিল 'এবং সেই জন্তই ব্র।হ্ষণ তৎকালে সমাজের 

সকলের ভক্তির পাত্র হইয়াছিলেন। 

শাসনপ্রণালী ও রাজনৈতিক অবস্থা ।___শাসনপ্রণালী রাজ- 
তন্ত্র ছিল, কিন্ত রাজ। যথেচ্ছঢারী ছিলেন না । হিন্দু ধর্শাস্ত্রের মতে 
রাজ! ইন্দ্রা্দি দিকপালগণের অবতার বিশেষ, অধর্থদম ও পাপ হইতে 

প্রন্গাদদিগকে রক্ষা করিবার জন্ত রাজার সৃষ্টি হয়, সুতরাং তিনি দেবতার 

তায় পূজ্য। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ধর্মের রক্ষা বাজার প্রধান 

ধর্ম । বাঁজ। শাস্জ্ঞ ব্রাহ্মণ পঙিতদিগের উপদেশান্সারে বিচারকার্ধ্য 
নির্বাহ করিতেন, '৪ মন্ত্রাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়! ব্াজ্য পালন 

করিতেন । রাঙ্গার। র'জোর্ মঙ্গলের জন্ত সময়ে সময়ে যাগযজ্ঞাদি ধর্্- 

কাধ্যের অনুষ্ঠান করিতেন, «খং উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে ধন দান 

করিতেন । (প্রজার! ভূমির উৎপন্ন শস্তের কিয়দংশ করস্বরূপে রাজকোষে 

প্রনান করিত । রাজ! প্রজার নিকট কর গ্রহণ করিতেন বলিয়া, প্রহর" 

পালন ও.প্রজ্জারঞ্জন রাজধন্ম্ের মারাংশ বলিয়! গণা হইত । রাজা? গ্রজ- 
পীড়ন করিলে ধর্মে পতিত হইতেন। 

শান্তিরক্ষা জগ্ঠ বর্তমান গানার যায় স্কালে স্থানে একটা করিয়া “গুন, 

থাকিত। বাজ। প্রতিগ্রাম কর সাদার ও শ্াস্তিরঙ্গার জন্য একজন করিয়! 

মণ্ডল ঝ৷ গ্রানাধাঞ% নিষুক্ত করিতেন এবং তাহাদের কার্যের পরিদর্শনের 

জন্য দশ গ্রামপতি, শত গ্রামপতি, সহস্র গ্রামপি প্রস্থৃতি উদ্ধতন কর্মচারী 

থাকিতেন। ব্রীজ পথ নির্মাণ, জলাশয় খনন, প্রভৃতি কার্যোর দ্বারা প্রজ।- 

প্লিগের স্খবৃদ্ধি করিতেন এবং ছুভিক্ষের লময় কল্পহথদে খণদান করিতেন | 



২০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
আর্তি সি ৯ এট পাত পট সর পাপ লিপি আপ রিপন ইজ এ 

রাঁজগণ পুক্রপৌভ্রাদিক্রমে রাজত্থ করিতেন । রাজার জ্োষ্ঠ পুত্রই 
রাজ্যের অধিকারী হইতেন। ভারতবর্ষ পুর্বে বোধ হয় কখনও একচ্ছত্র 
হর নাই। মধ্যে মধ্যে এক এক জন নরপতি বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া 

অপেক্ষাকৃত ছর্ধবল রাজগণকে শ্ববশে আনিয়া চক্রবস্তী” বা “মগুলেশ্বর+ 

হইতেন। যুদ্ধের সময় এই সকল সামস্ত রাজা নিজ নিজ সৈম্ত ঞ1ভ- 

ব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া চক্রবর্তী রাজার অধীনে যুদ্ধ করিতেন। 

বিশাল সাম্রাজ্য গুলি দেশ, বিষয় প্রতি অংশে বিভক্ত হইত এবং ধীগুলি 
রাঁজ-প্রতিনিধি দ্বার! শাসিত হইত | 

পলীসমাজ ।---হিন্দু রাজাদিগের শাসনকালে পল্লীসমাজের বিশেষ 

উন্নতি হুইয়াছিল। তৎকালে প্রত্যেক গ্রামের গ্রামাধ্যক্ষ গ্রামস্থ প্রধান 

বাক্তিগণের সাহাঁষো গ্রামের শাঁসন্কার্ধা নিব্বাহ করিতেন। তাহার 

স্বস্থ গ্রামে ভূমির পরিমাণনির্ণয় ও সীমানিদ্ধীরণ করিতেন, পরম্পরের 
মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার মীমাংস| করিতেন, এবং করসংগ্রহ 

করিয়া রাজকোষে প্রেরণ করিতেন | গ্রামাধ্যক্ষ বেতনের পরিবর্তে 
ভূমিভোগ করিতেন। কৃষিকার্ধোর সুবিধার জন্য জরসৈচনের ব্যবস্থা 

প্রভৃতি কার্ষ্যও তৎকালে গ্রাম্য সমিতির দ্বারা নির্ববাহিত হইত। 

রর যুদ্ধের নিয়ম ।--তখন যুদ্ধের নিয়ম অতি পবিত্র ছিল। কুপ্ন, 

অন্ত্রঙ্ীন, ও পলায়মান শক্রুর প্রাণবধ এবং বিষাক্ত অস্ত্রের ব্যবহার পাঁপকার্ষয 

বণিয়া পরিগণিত ছিল। যুদ্ধের সময়ে সৈন্যের! কুষকদিগের শি নষ্ট 

করিতে পারিত না । স্ত্রী, বালক ও বন্দী অবধ্য ছিল। 

শিক্ষা ।-__গ্রাটীন ভারতে শিক্ষার বিশেষ আদর ছিল। ব্রাঙ্ষণ 
ও শ্রমণগণ বিষ্তাশিক্ষা ও বিদ্যাদান পরম ধর্ম বলিয়া! জানিতেন। পুরুষ 
ভিন্ন অনেক স্ত্রীলোকও শিক্ষা করিয়। পাঁতিত্যলাভ করিতেন। শিল্টেরা 

সাধারণতঃ গুরুগৃহে বাদ কৃরিয়া গুরুর অঙ্গে পালিত হইসঈা বিদ্ভাশিক্ষা 

করিতেন । বৌদ্ধ বিহার গুলিতে নানা! প্রকার শান্তর ও বৌদ্ধ দর্শনাদি 



হিন্ুশাসনকালে দেশের অবস্থা । ২১ 
স্পর্শ সপ্ত ক ৮.০ ৩৫, স্পা লস্ট পরি পরি কা পা শট শি লন আসলো শি পাল কা পরিনত সী লাশ শি রি আপি পি জর পিল পরস্পর পি সিসি 

শিক্ষা দেওয়া! হইত। ইউরানচোয়াংএর সময় বিহার প্রদেশে নালন্দা] নামক 
স্থানে একটা প্রাচীন বিশ্ববিগ্তালয় ছিল। ইহাতে প্রায় দশ হাজার ছাত্র 
ভারতের নানা স্থান ও চীন প্রভৃতি দূরদেশ হইতে আসিয়া শিক্ষা করিত। 
দেশের ধনিগণ ও নরপতিবর্গ অধ্যাপকদদিগকে সাহাষ্য করিয়া ও বিভ্ভালয় 
স্ব শ্করিয়! শিক্ষার বিশেষ সহায়তা করিতেন। 

আধিক অবস্থা ।-__প্রাচীন হিন্দুগণের আর্থিক অবস্থা ভালই ছিল। 
শ্রীকদূত মেগাস্ছিনিস বলেন যে তাহুর সময়ে ভারতে প্রচুর শন্ত জন্মিত, 

সমুদ্রগুপ্ডের মুদ্রা । 

বিকুষাদিত্য বা দ্বিতীন্ব ন্তরগুপ্রের মুদ্রা 
হুপ্তিক্ষ একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। সাধারণতঃ প্রজারা ধন-সম্প্ন 
'ছিল বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাগ়! স্বর্ণ রৌপ্যাদির অনঙ্কার বাবহার 
করিত। . নানা প্রকার সোণ। ও রূপার টাকা প্রচলিত ছিল। এই সকল 
টাক! দেশের নানাস্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে ও তাহা হইতে অনেক 
তথ্য আবিষ্কৃত হুইয়াছে। 



২২ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
স্টপ এমসি পপি সি সিসি সি কা সি সিল সি সিসি 

এদেশের ধনের কথা শুনিয়! বিদেশীয় শত্রুর! পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ 

করিতেন। গজনীর সুলতান মাহমুদ বার বার আসিয়া এত টাকা লুট 
করিয়াছিলেন যে, একবার তিনি রূপা ফেলিয়। দিয়! কেবল সোণ। ও জহর 

লইয়! দেশে যান। 

বৈদেশিকগণের বণিত ভারত বৃত্তান্ত ।__হিন্দু শাসনুক্ধলে 
আনেক বৈদেশিক পর্যযাটক এদেশে আসিয়াছিলেন। তাহাদের মধ 

কেহ কেছ ভারতের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। এই সকল বিবরণ 
হইতে আমরা ভারতের তদানীন্তন অবস্থার অনেক কথ! জানিতে পারি। 

শিক্ষিত বিদেশীয়গণ কর্তৃক এ দেশের লোকের চরিত্র সমালোঁচন! আমাদের 

নিকট বিশেষ আদরণীর, কারণ তাহার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ 
' থাকিতে পারে না। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস এবং চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান 
ও ইউয়ানচোয়াংএর কথা পৃর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । তাহার! হিন্দুদের 
সম্বন্ধে কি বলিক্াছেন তাহ। তোমাদিগকে বলিব । 

(ক) মেগাস্থিনিস |-_গ্রীকরাজ সেলিউকস কর্তৃক প্রেরিত 
হইয়। মেগাস্থিনিস প্রায় সাত বৎসর কাল মগধরাজ চক্গুপ্তের সভায় 
অবস্থিতি করিয়াছিলেন । তিনি ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে 

স্থবিত্বৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মেগাস্থিনিস যেরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন তৎপাঠে অবগত হওয়া ফায় যে, তৎকালে ভারতবানীর! শৌর্ধ্য- 
বীর্য সম্পন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষে ক্রীতদাস রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না। 

ভারত রমণী মতীত্বের আদর্শ ছিলেন। ভারতবাসীর! এসিয়ার অপরাপর 

জাতি অপেক্ষা যুন্ধবি্তায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। প্রবঞ্চনা, পরধনাপহরণ, মিথ্যা সাক্ষ্য, 

কলহ, বিবাদ প্রভৃতি ভারতবর্ষের সমাজে অতিশয় বিরল ছিল। সাধারপতঃ 

লোকের! মিতাচারী ছিল, কৃষকেরা শাস্তশ্বতাব ও পরিশ্রমী ছিল। তখন 

ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুত্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। গ্রামগুলিতে পধণয্নতের 

দ্বার! সমুদয় কার্ধাই নির্ববাহিত হইত। ব্রাহ্মণের! দুর্িক্ষাদির প্রতীকারে র 



হিন্ুশাসনকালে দেশের অবস্থা । ২৩ 
৯ স্ট্রিপ সত উপ পসাসটি পিপা সিরএ সপপসসপস্মপউরস্উসপ্রন্্িক 

চিন্তা করিতেন। তীহার সময়ে আফ্গানিস্তান হইতে বিহারের পুর্ববাংশ 

পর্ষাস্ত মগধের শাসনাধীন ছিল। 

(খ) চীন পরিব্রাজকগণ ।-_-ভারতব্ধ বৌদ্ধদিগের মহাতীর্থ। 

এখানে বুদ্ধদেবের জগ্মা হইয়াছিল । চীনদেশে অতি প্রাচীন কালেই 
কৌদ্ধধন্শ প্রচলিত হইয়াছিপ। অনেক চীনদেশীয় বৌদ্ধধন্্দীবলম্বী 

পরিব্রাজক সময় সময় তীর্ঘদর্শনার্থ ভারতবর্ষে আগমন করিতেন। এই 

পরিব্রাজকদিগের মধ্যে ফাঁহিয়্ান ও ইউয়ানচোক্সাং এই ছুইজনের নামই 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । ইহারা ভারতবর্ষের নানা স্থানে 

পর্যটন করিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার 

সম্বন্ধে নানা কথ! লিখিগ্না গিয়াছেন | ফা-হিয়ান যে সময়ে ভারতবর্ষে 

আগমন করেন, সেই সময়ে গুপ্তবংশের স্ুগ্রসিতষ রাজা দ্বিতীস্ব 
চন্ত্রগুপ্ত বিক্রমাদ্দিত্য ভারতবর্ষে বাঁজত্ব করিতেছিলেন। ফাঁহিয়ান 

চন্দ্রগুপ্ের রাজ্যশালন প্রণালী ও তদানীন্তন ভারতবর্ধীক্ধ সমাজের আচার 

ব্যবহারাঁদির অতি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। ফা হিয়ান বলেন, গঙ্গার 

নিকটবর্তী প্রদেশের নগরদমূহ ভারতবর্ষের অন্যান্ত নগর অপেক্ষা! বৃহত্তর 
ছিল। এই সকল নগরের অধিবাসীরা সম্পত্তিশালী ছিল, এবং স্থুথে ও 

সচ্ছন্দে জ্ীবনধাত্রানির্বাহ করিত। সাধারণতঃ তাহারা ধার্মিক ও 

সচ্চরিত্র ছিল। পথিকদিগের সুবিধার্থ সর্বত্রই সুন্দর পাস্থনিবাস ছিল, 

এবং রাজধানী পাটপিপুল্রনগরে একটা প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় ছিল। এই 

চিকিৎসালয়ে দরিদ্র ব্যক্তিরা বিনাবায়ে ওষধাদি প্রাপ্ত হইত । তৎকাঁলে 

পৃথিবীর অন্য কোন স্থানে এরূপ চিকিৎসাঁলয় ছিল লা। ইহা দ্বারা 
স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ভারতবর্ষের তদানীস্তন রাজগণ প্রন্কত 

প্রস্তাবে প্রজারঞ্রক ছিলেন। ফাঁহিয়ানের সময় বৌদ্ধধশ্দ ভারতবর্ষের 
নান! স্থানে প্রচলিত থাকিলেও মগধ ও ভারতের অন্ান্ত স্থানে হিন্দু- 
ধর্মের প্রভাব পুনর্ববার বৃদ্ধি পাইতেছিল। * 
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৬৩০ খ্রীষ্টাকে ইউয়ানচোয়াং ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন । 

ইহার ভারতবর্ষ পরিদশন কালে কান্তকুজের স্তপ্রসিদ্ধ রাজা হ্ষবর্ধন 

বাঁজত্ব করিতেছিলেন। রাজ! হর্ষবদ্ধন তাহাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থন] 

করিয়াছিলেন। ইউয্ানচোয়াং ১৫ বৎসর কাল ভারতবর্ষে অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, তৎকালে ভারতবর্ষের অবস্থা সর্বঃশেই 

স্থম্বর ছিল। তিনি হিন্দুদিগের সরলতা, সাধুতা, শৌর্য্যবীর্য্য দেখিয়! 

মোহিত হইয়াছিলেন। তৎকালে রাজা সর্কেসর্ধা ছিলেন। প্রজার! 
ভূমির উৎপন্ন শন্তের ষষ্টাংশমাত্ত করম্বরূপে রাজকোষে প্রদান করিত । 

শ্রমজীবিগণ রাঁজসরকারে কার্য করিলে রীতিমত বেতন পাইত। ফ্ল- 
কথা প্রজ্াগণ তৎকালে স্থখে বাস করিত । 



তৃতীয় অধ্যায়। 
স্পপ্্ ১০: পর 

হিন্দুদিগের সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাঁণিজ্য। 

ছিন্দু-সভ্যতাঁর বিস্তার । 

প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক অবস্থা, শাসন প্রণালী প্রভৃতির বিষয় 

তোমর! জানিলে। এখন তোমার্দিগকে হিন্দুগণ সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, 

বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের 

সভ্যতা কতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল তাহা বলিব। 

ভাষা |-বেদসমূহ যে ভাষায় লিখিত হইয়াছিল, তাহা অবিকল 

বর্তমান সংস্কৃত ভাষা নহে । উভয় ভাষার "মধ্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত 

হয়। কালক্রমে বৈদিক ভাষার সংস্কার হুইয়া বর্তমান সংস্কৃত ভাষার 

উদ্ভব হয়। সুশিক্ষিত লোকেই সংস্কত ভাষ! ব্যবহার করিতেন । জন- 
সাধারণের ভাষা পপ্রারৃত' নামে অভিহিত হইত | প্রদেশ ভেদে প্রাকৃত 

নানান্ধূপ ছিল। প্রাকৃত হইতে ক্রমে বাঙ্গাল হিন্দী মারাঠী প্রভৃতি 

ভাষার উদ্ভব হইয়াছে । এই সকল ভাঁষার সহিত সংস্কৃতির খুব নিকট 

সম্বন্ধ, কিন্তু দক্ষিণাপথে তামিল, তেলেগু প্রভৃতি যে সকল ভাষ! প্রচলিত 

আছে, তাহাদের সহিত সংস্কৃত ভাষার বিশ্যে সম্পর্ক নাই। ' সেগুলি 

আধ্যদিগের আগমনের পুর্বে ষে দ্রাবিড় জাতীর লোকেরা এখানে বাস 
করিত, তাহাদের ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 

_. সংস্কৃত ভাষায় কাবা, নাটক, ব্যাকরণ, দর্শন, চিকিৎসা! প্রভৃতি বু 
বিষয়ের অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হুইয়াছিল। বৌদ্ধধুগের পূর্বে ফেবল সংস্কতেই 

গ্রন্থ রচিত হইত । কিন্তু বৌদ্ধেরা জনস্টধারণের শিক্ষার জন্ত সরল ও 

সহজবোধ্য প্রার্ৃতভাষায় তাহাদের গ্রন্থাদি লিখিতেন। এই “কারণে 
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বৌদ্ধুগে পালিভাষায় 'অনেক গুলি গ্রন্থ লিখিত হয়। ক্রেমে বৌদ্ধধর্মের 
পতন হইলে সংস্কৃতের পুনরত্যুদয় হয়। 

বর্ণমাল। | _অক্ষর বিখিবার কৌশল অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে 

প্রচলিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে ব্রাঙ্গী লিপি নামে এক প্রকার 

বুদ্ধদেবের ভন্দাধার (ব্রাঙ্গী লিপ্রি নিদর্শন )। 

অক্ষর আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল । সেই ব্রাঙ্গী লিপি হতে এদেশে 

ক্রমশঃ নানাবিধ অক্ষর উদ্ভাবিত হয়। আবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম 

প্রান্তে খরোঠী বর্ণমালার প্রচার ছিল । উদ্ক ডাইন হইতে বামে লিখিত 

হইত। অশোকের অনুশাসন গুগিতে উভয় প্রকার অক্ষরেরই ব্যবহার 

দেখা যায়। 

দর্শন শাস্ত্র ।-ভারতে দর্শন শাস্ত্রের উৎপত্তির কথা পূর্বে বলি- 

যাছি। হিন্দুদিগের যড়দশন স্মগ্র সত্যজগতে ন্ুগ্রসিন্ধ। আর্ধযবংশীয়গণ 

চিপ্নকাল চিন্তাণীল। বেদের নানাস্থানে প্রাচীন আর্ধ্যজাতির চিন্তাশল- 



হিন্দু সাহিত্য ও বিজ্ঞান । ২ 
লাশ শি শর সস শর তীর পর সস” পা পলা আরা এ সপ সস আসত পর শর শর রাস ্ 

তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া বায়। খগ্বেদের স্থানে স্থানে ঈশ্বরের একত্ব, 
জগংস্ষ্টি, পরলোক প্রভৃতি বিষয়ে নানা কথা আছে। ইহার পর 

কালক্রমে হিন্টুর ষড়দর্শনের উৎপত্তি হয়। (১) কপিল-প্রণীত সাংখ্যদর্শন, 

(২) পতঞ্জলি-প্রণীত যোগশান্তর, (৩) গৌতম-প্রণীত হ্যার়দর্শন, (৪) কণাদ- 
প্রধীতবৈশেধিক দর্শন, (৫) জৈমিনি প্রীত পূর্ব-মীমাংসা, ও (৬) ব্যাস- 
প্রণীত উত্তর-মীমাংস। বা বেদাত্ত-_এই ছয়টা দর্শন হিঙ্ছুর ফড়দর্শন নামে 

'অভিহিত। এই গুলির মধ্যে সাংখ্যদর্শন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়! 

প্রসিদ্ধ। এই দর্শন গুলিকে অবলম্বন করিয়া উত্তরকালে অসংখ্য 

দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । 

সাহিত্য ।--কাব্যশান্ত্রে হিন্দুরা অদ্বিতীয় বলিলেও বিশেষ অততযুক্তি 

হয় না। রামায়ণ ও মহাভারতের কথা তোমরা অবশ্থই জান। খ্রীষ্টের 

বনুপূর্ববে এই ছুই গ্রন্থ লিখিত হইক়্াছিল। বান্মীকি রামায়ণের ও বেদব্যাস 
মহাভারতের রচয়্িত । মহাভারত ও রামায়ণ পাঠ করিলে প্রাচীন হিন্দু- 

গণের কবিত্বের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। বাশীকি ও ব্যাসের পর 

মহাকবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্বোৎকৃষ্ট খণ্ড- 

কাব্য এবং সর্বোৎকৃষ্ট নাটক রচনা! করিয়! সমগ্র সভ্যসমাজে অমরত্ব লাভ 

করিয়াছেন। তাহার রঘুবংশ, মেঘদূত, ও অভিজ্ঞান শকুস্তলের ভুলন! 

নাই। কাপিদাসের পর অষ্টম শতাব্দীতে ভবভূতি উত্তররামচরিত প্রভৃতি 
নাটক রচন! করিয়৷ চিরশ্মরণীয় হুইয়াছেন। কান্তকুজের সুপ্রসিদ্ধ রাজ! 

হর্যবর্ধনের রাজত্বকালে বাণভষ্ট কাদন্বরী নামক সুন্দর গন্য কাব্য রচন! 

করেন। কথিত আছে, কাশ্মীররাজ হর্যদেব রক্বাবলী নামক নাটিকা 
রচনা করিয়াছিলেন। এততিম্ন ভারবি প্রণীত কিরাতাজ্জুনীয়, মাঘকবি 

প্রণীত শিশুপালবধ এবং শ্রীহর্ষ প্রনীত নৈষধচরিতও উৎকৃষ্ট কাব্য।' 

আমাদের বজগদেশের নুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেখ কৃত গীতগোবিন্দের তায 

সুমধুর গীতিকাব্য অগ্পই দেখ! যায়। খ্রীস্টায় দ্বাদশ শতাব্বীতে কহলপপর্ডিত 
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রাজতরঙ্গিণী নামক একথানি ইতিছাঁস গ্রন্থ রচন করিফ্লাছিলেন । এখানি 

কাশ্মীরদেশের ইতিবৃত্ত । 
হিন্দুরা অতিপ্রা্ীন সময় হইতেই নানাপ্রকার নীতিপুর্ণ পশ্বাদি 

সংক্রান্ত গল্প রচনা করিয়া তন্দবারা নীতিশিক্ষ! দ্রিতেন। বৌদ্ধদিগের 

জাতকগুলি এতত্িম্ আর কিছুই নহে; এগুলি নীতিশিক্ষ! দিবার অন্য 

রচিত গল্প মাত্র । অনেকের মতে জাতকগুলি বৌদ্ধধন্ম অপেক্ষাও প্রাচীন। 

জাতক ভিন্ন সংস্কৃত ভাষার লিখিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ নামক গ্রন্থ্থয় 

রূপ গল্পের দ্বার! নীতিশিক্ষা দ্বার জন্য রচিত। এই পুস্তক ছুইথানি 

কালক্রমে পারসীক, গ্রীক ও অন্যান্ত ইউরোপীয় ভাষায় অনুদিত হয়। 
ব্যাকরণ ।-ব্যাকরণশাস্ত্রে ভারতবর্ায় আধ্যগণ বিশেষ উন্নতি 

লাঁভ করিয়াছিলেন। মহধি পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণ অধুনা ভারতবর্ষ- 

প্রচলিত প্রায় সমুদয় ব্যাকরণের মুল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে, এই 

ব্যাকরণ ত্রীষ্টের অন্ততঃ আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। আবার 
পাণিনির পূর্ব্বেও শকটায়ণ, এন্ড, চান্দ্র প্রভৃতি বহু প্রাচীন ব্যাকরণের 

প্রচলন ছিল। ইহ! হইতে হিন্দু ব্যাকরণ শাস্ত্রের প্রাচীনত্ব বুঝ! যায়। 

গণিতশান্ত্র ও জ্যোতিষ | প্রাগীন হিন্দুসমাজে গণিতচ্চা 
ভালরূপই হুইয়াছিল। পাটাগণিতের দশগুণোত্তর অস্কলিখন প্রণালী 
ভারতীয় হিন্দুদিগের দ্বার! উত্তাবিত হইয়াছিল । এই গণনাপ্রণালী অধুনা 
ইউরোপ আমেরিক। প্রভৃতি স্থানের সমুদয় সভ্যসমাজে পরিগৃহীত হই- 
াছে। ভারতীয় আধ্যগণ সামান্ত ও দশমিক ভগ্নাংশ সম্যক অবগত 
ছিলেন। তাহার! বীজগণিতের এরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন যে তাহাদের 

উত্ভাবিত অনেক সন্কেত সপ্তদশ শতাব্ী পর্য্স্ত ইউরোপীরদের অজ্ঞাত 

ছিল। ॥্জারববানীর। ভারতীয়দিগের নিকট বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং 

পরে ইউরোপে বীঅগণিত ও দলগুণোত্তর প্রণালীর প্রচার করেন। . 
বৈদিক সমগ হইতে আধ্যের! জ্যোতিষ শাস্ত্রের চর্চ! করিতেন এবং 
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গ্রহাদির গতিবিধি পর্যাবেক্ষণ করিতেন | তীহারা সুর্য ও চন্দ্রগ্রৃহণ, গ্রহ- 

নক্ষত্রাদির গতি ইত্যাদি বিষয্ন ও উবার কারণ অবগত ছিলেন । খ্রীষ্টীয় 

পঞ্চম শতাবীতে আর্ধ্যভট পৃথিবীর শৃন্ে অবস্থান ও উহার আহ্িক গতির 
বিষয় এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থপ্রসিদ্ধ ভাস্করাচার্ধ্য পৃথিবীর গোলত্ব প্রভৃতি 
নানা রিষয় সগ্রমাণ করেন । ভাঙ্করাচার্্যের গ্রন্থ পাঠ করিলে বোধ হয় 
যে, তিনি মাধ্যাকর্ষণ-তত্ব ও নির্ণয় করিয়াছিলেন । 

চিকিৎসা! ও রসায়ন-বিদ্ধা। |--চিকিৎসাশান্ত্েও প্রাচীন হিন্দ- 
গণ সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । বেদের সময়েই ব্রাহ্মণগণ অনেক 

গাছ গাছড়ার গুণ পরীক্ষা করিয়। ওষধার্থে ব্যবহার করিতেন ।, কাল- 
ক্রমে স্বর্ণ, তাত্্র প্রভৃতি ধাতু ও তছ্ৎপন্ন ভন্মাদি ওধরূপে ব্যবহৃত হইতে 
আরম্ভ হয়। শল্যশ্চিকিৎস! বা-অস্ত্র চিকিৎসায় হিন্দুরা বিশেষ উন্নতি- 

লাভ করিয়াছিলেন । চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি, প্রাচীন চিকিৎসকগণের গ্রন্থ 

আজিও বিলুপ্ত হয় নাই। চিকিৎসাশান্ত্রে ইউরোপীয়গণ এখন যে সকল 
তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাদের অনেকগুলি এ সকল গ্রন্থে দেখা যায়। 

স্ুবিখ্যাত আরব সম্রাট হারুণ অল রসীর্দের সময় হিন্দুচিকিৎসক মাণিক্য 
তীহার চিকিৎসা! করেন। সেই চিকিৎসার ফলে সম্রাট আরোগ্য লাভ 
করেন। উক্ত সম্রাটের লময় ও তাহার পরবর্তী কালে চরক, নুস্রত, 

নিদান প্রভৃতি গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুদিত হয় । আরবদেশের গ্রন্থকার- 
গণের নিকট হইতে ইউরোপীয়গণ চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক তত্ব অবগত 

হন। প্রাচীন ভারতে রূপায়ন বিস্তারও যথেষ্ট চর্চা ছিল। তাহার! 
দ্রাবকাদির যোগে ধাতু ভন্ম করিয়া তদ্দার! নানাপ্রকার ওষধাদি প্রস্তত 
করিতেন। বৌদ্ধযুগে নাগার্জুনাদি রসায়ন-শান্ত্রবিৎ এদেশে জন্মগ্রহণ 
করেন। তন্্রশান্ত্রে রসায়ন সম্বন্ধে অনেক কথ! দেখিতে পাওয়া যায়। 

| বেদের নানা শাখাতেদে যাগবজ্ঞাদির প্রণালী ক্রমে ক্রমে 
বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় ভিক্ন ভিন্ন শাখার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্সথত্র রচিত হয়। 

টিসি এলি রা  ্স্ন 
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এই সকল হুত্র গ্রন্থে প্রাচীন হিন্দুগণের ধর্ম নীতি ও সমাজ-নীতির পরিচয় 

পাওয়া যায়। কালক্রমে ধর্মনুত্রগুলির পরিবর্তে স্থৃতিসংহিতাসমূহ প্রচলিত 
হইয়াছে । অগ্তাপি এই সকল স্থতিসংহিতার বিধান অনুসারে হিন্দুর 

আচার ব্যবহারাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে । স্তিসংহিতা সমূহের মধ্যে নু 
প্রণীত সংহিতাই সর্ব প্রধান। 

রাজনীতি |-_রাজ্যশাসন প্রণালী ও রাজার কর্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে 

প্রাচীন হিন্দুগণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । বৃহস্পতি, শুক্র প্রভৃতি 

প্রাচীন খষিগণ রাঁজনীতি শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ রচনা! করেন। সেই সকল 

পুস্তক অবলম্বন করিয়া গ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্বে কৌটিল্ায ব! চাণক্য 
তাহার অর্থ-শান্ত্র নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল পুস্তক হইতে 

হিন্দুরাজগণের শাসনপ্রণালী, প্রজাদিগের অবস্থা, দেশের আর্থিক অবস্থা, 

সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি অনেক বিষয় জানিতে পারা যাঁয়। 

৷ চতুঃষষ্টি কলা 1- সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রবিষ্তা, কারুকার্ধা, স্থাপত্য 
প্রভৃতির নাম কল1। হিন্দুরা চৌষট্টিকলায়্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। 

(ক) সঙ্গীত ও অভিনয় ।-_-সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষ 
উন্নতি করিয়াছিলেন । বেদমন্ত্র গান করিতে হইত, কাজেই বৈদিককাল 
হইতেই সঙ্গীতের চর্চা করিয়। হিন্দুগণ সঙ্গীতশান্ত্রে বিশেষ উন্নতিলাভ 

কররিম্মাছিলেন। তাহার! পন্ড ও পক্ষীদ্রিগের স্বর হইতে স, খ, গা, মা, 

প্রভৃতি সপ্তশ্বরের নিদ্ধারণ করিয়াছিলেন। এখন সভ্যঞ্গতের সর্বত্রই 
উহ পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইয়াছে । অভিনগ্ন কার্ধ্যেও প্রাচীন হিন্দুরা 

বিশেষ নিপুণ ছিলেন। নান! প্রকারের প্রেক্ষাগৃহ বা রঙ্গালয় নির্্িত 
হইত ও সর্বশ্রেণীর লোকই নাটক ও অভিনয়ের গুণাগুণ বুঝিতে পারিত | 

স্তি সাহিত্যে আটাইশ প্রকার নাটকের উল্লেখ দেখ। ধায় । 
(খ) শিল্প ।-_ নৃত্য, গীত, বান্ব, অভিনক প্রভৃতি কার্য ভিন্ন হুক 

কারুকার্যে ও নানাবিধ শিল্পে প্রাচীন ভারতীয়গণ অতুলনীয়” ছিলেন । 



হিন্দু শি ৩৯ 
রাহাত” উস পি কস সি ০ ০ 

কে রী ন্ - 

“চিত্রকর্ম, মুস্তি গঠনাদি কার্যে তাহাদের অদাধারণ ক্কৃতিত্ব ছিল। এতস্তির 

নানাপ্রকার ধাতুর বাঁসন, স্বর্ণরৌপ্যাদির অলঙ্কার ও লৌহাদি নির্শিত 

নস 

অজন্তা গুহা-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রস্থ চি্। সং ৯:] রা 
১৭৮21 

॥ 1৮12. 8 
ডি? 

9 ল্য 
( 

পদ দঃ 

5 

৯. 

রা 
1, 
1 

॥ 5 পির ৪17 / 
ঘা 4.7+71 দস র্ 
142 ৮ 

/ ॥ দি হি 7৮421, ৮০0) ল 
১/৭৭0 

:811$ 

005 তা দি ০ 1১৯৯ 
|) রঃ 

11 85500401১৬1 এটি 5 নিত 

অস্ত্রশস্ত্র গঠন, কার্পাস, পশম ও রেশম-নির্শিত বস্ত্রাদি বয়ন প্রভৃতি 

কার্যে প্রাচীন ভারতীয়ের! অদ্িতী্ধ ছিলেন। . ভারতীয় স্থপ্ম মস্লিন্ 
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অশোক ত্তম্ত | 

লৌহের নর্বত্রই. আদর ছিল, খ্রমন কি ভারতীর লৌহান্ন সর্বন্রেষ্ট বিয়া 
পরিগণিত হইত |... | 
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জগন্নাথের মন্দির । 

স্থানের মন্দিরসমূহের নির্্াণকৌশল অতীব চমৎকার । শুধু কারুকার্ধ্য 
নহে, প্রাচীন মন্দিরগুলির আকার ও উচ্চতা আজও লোকের বিস্ময় উৎ- 
পাদন করে। জগন্নাথের মন্দিরটা ১৯২ ফুট উদ্দ। এতপ্ডিন্ন একখও প্রস্তর 

নির্মিত স্তস্তগুলির কারুকার্ধ্য ও পালিশ শিল্পবিজ্ঞানবিৎ ইউরোপীয়েরাও 
১০ 



৪ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস 

প্রশংসা করেন৷ মন্দির ও স্তস্ত ভিন্ন সিংহাদি পশু ও মনুষ্য মুত্তির কারু- 

কার্ষ্য প্রাচীন হিন্দুরা অতিশয় নিপুণ ছিলেন। সারনাথের অশোকস্তস্তের 
উপরের চারিটী সিংহমু্তিযুক্ত চূড়া দেখিলে এখনও লোকে বিশ্বয়্াপন্ন হয়। 

ভুবনেশ্বরের মন্দির । 

বুদ্ধবিদ্যা |__-আধ্যদিগের যুদ্ধের নিয়মগুলির কথ বলিয়্াছি, এখন 

বুদ্ধ গ্রণালীর কথা বলিব। প্রাচীন আধ্যেরা যুদ্ধ-বিগ্ায় অতিশয় পারদশা 
ছিলেন । আলেক্জাগ্ডারের সময় তাহারা হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি 

লইয়া যুদ্ধ করিতেন । পদাতি সৈগ্ঠের! বর্ষা, ঢাল, তীর ও ধন্গুক লইয়া 

যুদ্ধ করিত। ধ্্গকগুলি মানুষের সমান লম্বা হইত এবং তীরন্দাজেরা 

ধনুকের একদিক এক পায়ের দ্বারা মাটিতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া অপর দিক 
হাতে ধরিপা তীর ছুড়িত। সে তীর লৌহের ঢাল পর্য্যন্ত ভেদ করিত। 

চন্দ্রগুণ্ের বিশাল সৈন্যের কথা তোমর] জান। চন্ত্রগুপ্তের পরেও বন্ধ 

হিন্দু রাজা অসংখ্য সৈন্ঠ রাখিতেন ও দেশজয় করিতেন। মুসলমানদিগের 

সহিত হিন্দুর ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন । কিন্তু একতার অভাবে, অবশেষে 

পরাস্ত হন। 



হিন্দু-সভ্যতা-বিস্তার। ৩৫ 

প্রাচীন হিন্দুজাতির সভ্যতা বিস্তার |-__শাস্তিপ্রিয় হইলেও 
হিন্জাতি উদ্ভমবিহীন জড়ের ন্যাপ গৃহে বসি থাঁকিতেন না। তাহার! 

বাণিঙ্গযার্থ সমুদ্রপথে নান! দুরদেশে গমন করিতেন, এবং নানাদেশে উপ- 

নিবেশ স্থাপন করিতেন ও ধর্মপ্রচারে বন্ববান ছিলেন। এই সকল কারণে 

তাহীক্দের অবস্থা বিশেষ উন্নত ছিল। 
১ 

(ক) বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে দুরদেশে গমন |_ _হিন্ুগণ 
অতি প্রাচীনকাল হইতেই নৌবিগ্যায় পারদশী হইয়াছিলেন। বছ প্রাচীন 

গ্রন্থে অর্ণবযান নিন্াণ ও সমুদ্রধাত্রার কথা বর্ণিত আছে। তৎকালে 

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের পক্ষেও সমুদ্রযাত্রা বা দুরদেশে ভ্রমণ দুষণীয় ছিল ন 3 

বণিকৃগণ আপনাদের জাহাজে ভারতের পণাদ্রব্য লইয়া লোহিতসাগর, 

প্রাচীন হিন্দুদিগের জাহাজ । 

আঁরবসাগর ও ভারতমহাসাগরের উপকূলভাগে বাণিজ্যর্থ গমন করিতেন । 

ভারতীয় বণিকৃদিগের সত প্রাীন ফিনীসিরগণের পণাদ্রব্যের আদান 
প্রদান হইত । অনেকে মনে ক:রন যে গ্নিছদী,সঘ্রাট সলোমনের ইতিবৃত্ত 
বর্ণিত বহু ধনশালী ওফীর প্রদেশ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকৃলস্থ আতীর 



৩৬ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস | 
আপাতত শি কপট পাশা স াল্পী্টপি শী পিপলস কী রে স্পা শতি তত তা ০৬ ০৬ এ পি সাপ পপর পপর 

প্রদেশ ভিন্ন অন্ত কোন স্থান নহে। রর আভীর প্রদেশ হইতে 

সলোমনের রাজ্যে বানর, ময়ূর, গঞ্জদন্ত প্রভৃতি কতকগুলি বস্ত প্রেরিত 

হইত । বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে ষে প্রাচীন ভারতীয় বণিকৃগণ বভেরু 

বা বাবিলন দেশে বাঁণিজ্যার্থ গমন করিতেন) এখনও “বভের জাতক” 
নামে একটা জাতক দেখিতে পাঁওয়। ধায়। আবার সিংহলের* ইতিহাস 

হইতে অবগত হওয়! যায় যে, বঙ্গদেশীয় রাজকুমার বিজয়কুমার খ্রীষ্ট-পূর্বব 

ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং 

তাহারই নাম হইতে এ দ্বীপের সিংহল নাম হয়। ফা-হিয়ানের ভারত 

ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে তিনি হিন্দু জাহাজে ভারত 

হইতে ববদ্ীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে চীনদেশে গমন 

করিয়াছিলেন। এ্রজাহাজটার আকারও বিশেষ বড় ছিল। তাহাতে 

প্রায় ২০০ আরোহী ও বহু পণাত্রব্য ছিল। 

এইগুলি ভিন্ন হিন্দুদিগের বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে দুরদেশে গমনের আরও 

অনেক প্রমাণ পাওয়! যায়। আমরা গ্রীকগণের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে 
অবগত হুই থে গ্রীষ্ট জন্মিবার বন্ুপূর্্ব হইতেই ভারতীয় বণিকগণ, বাণিজ্য- 

সুত্রে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে গমন করিতেন এবং গার্দাফুই অন্তরীপে 

আরবদেশীয় বণিকৃগণের সহিত তাহাদের পণ্যের আদান প্রদান হইত । 

আফ্রিকার পুর্ব উপকূল হইতে হিন্দু বণিকৃগণ স্বর্ণ, হন্তিদস্ত, মসলা ও 

অন্যান্য বহমূলা দ্রব্য স্বদেশে লইয়া আসিতেন। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ 

গ্রন্থকার ও দেশ আবিফারকের মতে হিন্দুরাই সর্বপ্রথমে নীলনদের 

উৎপত্তি স্থানে গমন করিয়া এর দেশের সহিত বাণিজ্য করিতেন। ্রীষ্টীয় 

পঞ্চরশ শতান্দীর শেষভাগে খন পর্ত শীঙ্গ নাবিক বাস্কো-ডা-গাম। প্রথমে 

ভারতে আসেন, তখন হিন্দু বণিকেরাই তাহাকে পুর্ধ আফ্রিকা হইতে 

পথ দেখাইয়া! ভারতে আনয়ঙ্গ করেন। 

প্রশান্ত মহাসাগরেও অনেক দুর পর্য্যন্ত হিন্দুদদিগের গতিবিধি ছিল | 



হু সভ্যতা 'বিভার | ৩৭ 
শাসিত স্টিল | সি রিট অপসিইপ পসিলপাসি লত ৯ ০িলাসি পিস্তল খ+ পি পিলািন বাসটি সিসি সিনা পাস 

ধবন্বীপ, বালি ্রভৃতি ছাড়াইফ়া তাহারা যে চীন « ও । জাপান পর্যন্ত গমন 

করিতেন তাহারও প্রমাণ আছে । 

কিন্ত এত গেল প্রাচীন কালের কথা । ক্রমে স্বাধীনত। লোপের সঙ্গে 

সঙ্গে হিন্দুদিগের উৎসাহ ও উদ্ভমের লোপ হইতে লাগিল। তাহারা আত্ম- 
রক্ষা স্বদশে থাকিতে "বাধ্য হইলেন ও ক্রমে তাহাদের ভারতের বাহিরে 

যাইবার প্রবৃত্তি কমিয়! আসিতে লাগিল। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে 

পমুদ্রযাত্র! অতি দূষণীয় কার্ধ্য বলির! গণ্য হইত। বর্তমানকালে ইংরাজী 

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আবার ভারতীয় উদ্যম ফিরিয়া! আসিতেছে । 

(থ) উপনিধেশ ও রাজ্যস্থাপন |-___শুধু বাণিজ্য স্থত্রে দুর- 
দেশে গিয়াই আধ্যেরা ক্ষান্ত হইতেন না। তাহারা দূরবন্তী অনেক স্থানে 

উপনিবেশ স্থাপন করিতেন । সিংহলে উপনিবেশ স্থাপনের কথা ভোমর! 

জান। সিংহলের ন্তায় যবদ্বীপে ও পুর্ব-উপদ্বীগে ভারতীয়দিগের অনেক 
উপনিবেশ ছিল। ফা হিয়ানের সময় সমস্ত যবদ্বীপ ও তশ্নিকটস্থ বালি ও 

অন্তান্ত অনেক দ্বীপেই হিন্দুরাজা স্থাপিত ছিল। এখনও এঁ সকল স্থানে 
বছ হিন্দু মন্দিরের ও বৌদ্ধ বিহারাদির ধ্বংসাবশেষ আছে । যবদ্বীপের 

ভাষ৷ সংস্কৃতমূলক ও উহ্বাতে রামায়ণ মহাভারতের কথ! বণ্নিত আছে। 
যবদীপে এখনও প্রায় ১০ লক্ষ হিন্দুর বাদ আছে। আর বালি দ্বীপে 

এখনও হিন্দুধন্্ম প্রচলিত । 
স্থলপথেও হিন্দুরা ব্ছদেশে গমন করিতেন এবং ভারতের নিকটে 

অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন । পারসীক, গ্রীক ও রোমক সৈম্তদলে 

অনেক ভারতবাসী কার্ধ্য করিতেন । এমন কি অনেকের মতে, রোমক 

অধিকারের সময় হিন্দু যোদ্ধারা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। আবার 

ইতিহাস হইতে জানা যায় যে--ডেরায়সের গ্রীদ আক্রমণ কালে পারদীক 

ইসন্তদলে হিন্দুরা ধনুর্বাণ লইয়া গ্রীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। 

প্রাগীন সময়ে ভারতীয় হিন্দুর প্রীধান্ত বর্তমান ভারতের সীম! 



৩৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
হারা, পপ পলি ভাস পি লী টি জি লী শি আপ পাপ পন পি ভি পাস লা ১ পস্টিিলা সিটি শন পিল পষ্টিন শালী সিসি লাস্ট পর পপ সপ আলা ৯৭ 

অপেক্ষা বনু বিস্তৃত ছিল। চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকাদির সময় সমস্ত আফ- 

গানিস্তান ও বেনুচিন্তান হিন্দুদিগের অধীন ছিল, এবং শ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী- 
পর্যযস্ত কাবুল প্রদেশ হিন্দুরাজার অধিকারভুক্ত ছিল। পূর্বেও এরূপ 
সমস্ত পূর্বব-উপদ্বীপ হিন্দুদিগের করতলম্থ ছিল। সম্প্রতি ফরাসী প্রত্বতব- 
বিৎদিগের চেষ্টায় কাম্োডিয়! প্রভৃতি স্থান হইতে বন্ধ হিন্দু রাজা'র তাত্র- 

শাসন ও বু হিন্দু মন্দিরের ধ্বংলাবশেষ বাহির হইয়াছে । শ্রাম রাজ্যে 
এখনও অনেক হিন্দু কীর্তি ও হিন্পু আচারের নিদর্শন পাওয়! যায়। 

(গ) ধর্্মপ্রচার ও সভ্যতার বিস্তার |-__-প্রাচীন আর্ধ/দিগের 
ধর্শ-প্রচারের কথা বিশেষ বর্ণিত নাই। তবে বৌদ্ধষুগে ধর্থপ্রচারকগণ 
তাঁরতের বাহিরে বহুদুর পধ্যন্ত বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং তাহাদেরই 
চেষ্টায় পৃর্ব্ব উপদ্বীপ, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়! সাইবিরিয়া, তাতার, পারন্ত, 

এসিয়ামাইনব্র প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত হয় । 

ধন্ম-প্রচার ও বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে চতুঙ্গিকে ভারতীয় সভ্যতার 

বিস্তার হয়। দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ চীন ও অন্তান্ত 

ভাষার অনুদিত হয়। ইহার বন্ছ পরে যখন আরব জাতি ধর্্মবলে বলীয়ান 
হুইয়] মুপলমান সামাজ্য বিস্তৃত করতঃ পশ্চিম এসিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়, 

তখন তদ্দেশস্থ মনীষিগণ অতি যত্তবের সহিত ভারতীয় শান্তর সমূহ .অধ্যয়ন- 

পূর্বক ভারতীয় সভাত! অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন | -..হারুণ- 

অল্-রসিদ ও অগ্ঠান্ত বিদ্মে।ৎসাহী খপিফাদিগের সময় অনেক হিন্দু পপ্ডিত 

খলিফার সভাপ আমন্ত্রিত হন এবং তাহাদের সাহায্যে পাটীগণিত, 

জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও দর্শন শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ আরবী ভাষায় 

অনুদ্দিত হয়। আরববাসিগণ এই সকল শাস্ত্রের ষথেঞ্ সমাদর করিতেন । 
মধ্যযুগে তাহারাই ইউরোপের শিক্ষক ছিলেন। তাহাদের হাত দিয়! 

ভারতীয় সভাত! ও জ্ঞান ইউরোপে প্রচলিত হয়। 

১ আসিস আম্মি 



চতুর্থ অধ্যায়। 

পাঠান শ।সনকাল। 

ভারতে মুসলমান অধিকার ।-_হিন্দুদদাতির অবনতির সমম্ 
মুসলমানগণ এদেশ কেমন করিয়! অধিকার করিয়াছিলেন তাহা! তোমর! 

জান। খ্রষ্তীয় অষ্টম শতাবীর প্রারভ হইতে মুসলমানগণ ভারতবর্ষ 

আক্রমণ করিতে আরম্ত করেন, কিন্তু প্রথম পাঁচশত বংসরের মধ্যে 

তাহার! সিন্ধু ও পঞ্জাব ভিন্ন অন্ত কোন প্রদেশ অধিকার করিতে পারেন 

নাই। শ্রীষ্টায় দ্বাদশ শতাবীর শেষভাগে মোহম্মদঘোরী কর্তৃক পৃর্থীরাজের 

পরাজয় হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতে মুদলমান আধিপত্যের স্ুত্রপাত 

হয় এবং সগ্রাটু আওরম্কজেবের মৃহ্থ্যর কিছুদিন পরে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হয়। সুতরাং ভরতে মুসলমান সাম্রাজোর স্থিতিকাল প্রায় সাড়ে পাচশত 

বংসর বলিয়া ধরিয়! লওয়! যাইতে পারে । এই দাম্ত্রাঞ্যের আকার কখন 

ক্ষুদ্র, কথন বুহৎ হইত; লাআ্রাজ্যের পুর্ণত| প্রাপ্তিকালেও অনেক হিন্দু 

রাঁজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন । অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দুশক্তি আবার 

এত প্রবল হইয়৷ উঠিয়াছিল যে, বোধ হইতেছিল যেন ভারতে হিন্দুসাম্রাজ্য 
পুনঃগ্রতিঠিত হইবে । কিন্তু ইংরাঞ্রশক্তির অস্ভাদয়ে মে আশা! বিলুপ্ত হয়। 

হিন্দুশাসনকালের কথ। কোমাদিগকে বলিয়াঠি, এইবার মুললমান 

শাসনকালের কথ! বলিব। মুসলমান শাদনকাল ছুইভাগে বিভক্ত করা 

যাইতে পারে,_€১) পাঠান শাননকাল, ও (২) মোগল শাসনকাল। প্রথমে 
পাঠান শাসনকালের কথা বলিয়৷ পরে মোগলশাসনকালের কথা বলিব। 

'পাঠান শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ ।__ 
পাঠান রাজগণ বিদেশ হইতে আগমন করিয়া ভারতবর্ষে রাজত্ব সংস্থাপন, 
করিয়াছিলেন । তাহাদের সময় অনেক মুসলমান নানাদেশ হইতে, 



৪০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
িপপাসপসিপপিসস্ডি। সত ক পা বাসটি বাসি পাসিত ২ 

আসিয়া ভারতবর্ষে বাদ করেন। ভারতবর্ষবাসী হিন্দু্দিগের সহিত এই 
_ নবাগত মুসলমান রাজ্য ও মুসলমান অধিবাপীদিগের আচারব্যবহারাদি 

বিষয়ে অনেক পার্থক্য ছিল। এই কারণে পাঠান রাজাদ্দিগের রাজ্য- 

শাসনের প্রথম অবস্থায় মুদলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিশেষ সন্ভাব সংস্থাপিত 

হয় নাই। কালক্রমে বহুদিন একত্র বাস বশতঃ উভয় সম্প্রনায়েত্র 'মধ্যে 

সম্ভাবের হুত্রপাত হয়। এইব্ধপে কিছুকাল অতিবাহিত হুইবার পর 
ক্রমে পাঠান রাজগণ হিন্দু প্রজাদগের উপর বিশ্বাদ স্থাপন করিতে আরম্ত 

করেন, এবং পাঠান রাজত্বের শেষভাগে হিন্দু অধিবাণীদিগের মধো 
অনেকেই রাজসরকারে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 

পাঠানরাজগণের শ।নপ্রণালী ।-__পাঠান রাজাদিগের রাজ্য- 
শাদনপ্রণ'লী যথেচ্ছাচারমূলক ছিল। রাজ! রাজোর সর্বস্ব ছিলেন । 

প্রজাবর্গের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র সাঁধীনত| ছিল না। অবশ্ত রাজা 

মুনলমানধর্মঙ্গত আইন অনুসারে রাজ্যশানন করিতে বাধ্য ছিলেন। 
কিন্তু কার্ধ্যতঃ রাজাকে কোন আইনে বাধ্য কর! প্রজাদিগের সাধ্য ছিল 
না। সুতরাং রাজার ধর্থপ্রবৃত্তি ও মনের বল থাকিলে তাহার শাসনে 

প্রজার মল হইত, নতুবা প্রজার মঙ্গল একপ্রকার অসম্ভব ছিল। 
সৌভাগ্যক্রমে তৎকালে রাঁজার ক্ষমতা কা্যতঃ রাজধানী ও অন্যান্ত 

নগরের অধিবাসীপ্দিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। রাজধানী হইতে দুস্থ 
পল্লীগ্রাম সমূহের অধিবাসীর! সাধারণতঃ রাঁজার ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় 
পাইত না। সুতরাং রাজ্যের অধিকাংশ অধিবাসীই রাজক্ষমতাঁর বাহিরে 
থাকিয়া নির্ধিক্নে আপন আপন আচার ব্যবহার রক্ষা! করিয়া! সংসারযান্া 
নির্বাহ করিতে সমর্থ হইত। কিন্তু সাধারণ প্রজার এই উপদ্রবহীন 
অবস্থা সত্ৃত্ত ও প্রজারঞক রাজাদিগের সময়েই কার্ধ্যতঃ দেখ। যাইত। 
রাজ! ছর্বত্ত ও প্রজাপীড়ক হইলে রাজধানীর সন্নিহিত ব। রাজধানী হইতে 
সবরস্থ কোন স্থানের প্রজারই অব্যাহতি ছিল না৷ 

সপ পাগল তিল তিপসপতিকছি লি সি সত | পসাশস্উিত 



পাঠান শাসনকাল ৪১ 

বড় ঝড় লহরে পাঠান রাজাদিগের সেনানিবেশ থাকিত। ম্ুতরাং 

রাজধানী ও অন্ঠান্ত বড় বড় সহরের সন্নিহিত প্রজার সৈনম্দিগের 

অত্যাচারের ভয়ে সর্বদাই জড়সড় হইয়া থাকিত। দুরের লোকদিগের এ 

সকল আশঙ্ক! ততদূর ছিল না। ফলতঃ প্রজ্জারা রাজনরকারে যথাসময়ে 

খার্জনা,দাখিল করিতে পারিলেই রাজ! আর তাহাদের খোজ খবর লইতেন 
না। পাঠান রাজাপিগের মধ্যে অনেকেই নিজের বিলাস ও আমোদ 

প্রমোদে ব্যস্ত থাকিয়াই কালাতিপাত করিতেন। প্রজার ভালমন্দের 

বিষয় তাহাদিগের মনে স্থান পাইত না। এই সকল কারণে পাঠান 

রাজত্বকালে ভারতবর্ষের পল্লীসমাজ অব্যাহত অবস্থায় ছিল এবং পল্লীবাসি- 

গণের আচার বাবহার প্রভৃতি পালনের বিশেষ কোন ব্যাঘাত হয় নাই । 

মুসলমান ধন্মের বিস্তার |- _পাঠান রাজাদিগের রানরত্বকালে 

অনেক হিন্দু, মুসলমানধর্ম অবলম্বন করে। অনেক মুসলমানও 
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৪২ বালক-পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
সস্তা পেস লাস লি পলা সি উ্িশিস্টি 

পি সিস্ট 

নানাদেশ হইতে সমাগত হইয়! পাঠানরাজাদিগের অধিরুত প্রদেশ 
.সমৃহে বাস করিতে থাকে । এই প্রকারে পাঠান রাজত্বকালে ভারতবর্ষে 
মুসলমান অধিবাদীর সংখাবৃদ্ধি হয়। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু 
গ্রজাদিগের রাজসরকারে জিজিয়! নামক কর দিতে হইত। মুসলমান 
প্রজাদিগকে এই কর দিতে হইত না। সুতরাং অনেক দরিদ্র হিন্দু প্রা 
জিজিয়! কর হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেস্তে মুসলমান ধর্ম অবলম্বন 
করিয়াছিল । মুসলমানেরা জাঁতিভেদ মানেন না, সেই জন্ত অনেক নিক্ন- 
্রেণীর হিন্দু গাদাজিক উন্নতির আশায় মুসলমান হইয়াছিল। কেহ কেহ 

বা রাজলম্মান বা রাঞপভার় 
উচ্চপদ্র পাইবার আশায় স্বধর্ম- 

তাগ করিত। কিন্তু তাই 

বালয়া। ইহা ষেন মনে করা না 

হয় যে, লকলেই স্বার্থের খাতিরে 
মুনলমান ধর্ম গ্রহণ করিত। 

অনেকেই বিশ্বাসের বশবর্তী 
হইয়! এই ধর্ম গ্রহণ করিত । 

মুসলমান পীর ও অন্ঠান্ত সাঁধু- 

গণের ধর্মোপদেশ ও পবিত্র 

জীবন অনেককে ইসলাম ধরছে 
আকৃষ্ট করিয়াছিল। ছুঃখের 

বিষয়, অনেক সময় হিন্দুধর্মের 

উপর ঘোর অত্যাচার হইত। 
রা নানা 'ানে মুসলমানগণ হিন্দু- 
 চৈতন্ত। . দিগের দেবমন্দির ভাঙ্গিয়৷ নষ্ট 

করিয়৷ দিক়াছিল | হিন্দুরা অনেক সময় মুসলমান-বিদ্বেষ প্রকাশ 
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করিত। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। অনেকদিন: 

একত্র বাস করিতে করিতে ক্রমশঃ হিন্দু ও মুসলমান পরস্পরকে শ্রদ্ধা 

করিতে শিথিয়াছিল। পাঠান রাঙ্জত্বকালেই মহাত্মা কবীর, চৈতন্ত, 

ন]নক প্রভৃতি ধর্শসংস্কারকগণ প্রাদুভূত হইয়া হিন্দু ও মুঙ্লমান উভয় 

সন্প্রদাপকেই এক সুত্রে বাধিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

পাঠান রাজত্বকালের স্থাপত্য ।___পাঠান রাজাদিগের রাজত্ব- 

কালে রাজধানী দিল্লী নগরীতে বহছুসংখ্যক সুন্দর প্রাসাদ নির্মিত হইয়া 

84. 

ধা 

গা মলা 

এপার পূ এ 2 

২ সি 
& 511 

দিন 7০ 
1971 পা রে 1 

ঠা পু রন ॥ 

/ 



৪৪ বালক পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস | 
ধ স্পিন ডা লি ৬ তা ৩ পিপি ৮ পা পিসি লা দিশা পাস পিল পি 

ছিল। দাদবংশীর পাঠান, ছলতান কুতবন্দিন ও আলতামাসের সময় 

কুতবমিনার নির্মিত হইয়াছিল। এই স্তম্ত উহার ভিত্তি হইতে ২৫০ ফুট 
উচ্চ । পাঠান রাজ্যের অবসানে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলমান রাজ্য 

সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই সকল রাজ্যে স্থাপত্যকার্ষ্যের প্রভূত উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল । জৌনপুরের আতালা মন্জিদ, পাওয়ার দ্মাদিন! 
মস্জিদ্, গৌড়ের সোঁণ। মস্জিদ্, বীজাপুরের সুপ্রনিদ্ধ গোল গুম্বজ 

অগ্যাপি পাঠানজাতির কীত্তি ঘোষণা করিতেছে । 

উদর্দ, ভাষা ।-_পাঠান রাজাদিগের রাজনের সময় ভারতবর্ষে 
এক নৃতন ভাষার উদ্ভব ও প্রচলন হয়। এই ভাষার নাম উরদদ,ভাষা। উর্দা, 
শবে সেনানিবেশ ব। বাজার বুঝায়। সেনানিবেশ ব বাজারে নান! 

দেশের লোক সমবেত হুইস্1 এক প্রকার বিমিশ্র ভাষায় পরস্পর কথোপ- 

কথন করিয়৷ থাকে। পাঠান রাজগণ আফগানিস্তানের অধিবাসী। 
ইছাদের সঙ্গে পারস্য দেশ হইতেও অনেক লোক আমিয়াহছিল) ভারতবর্ষে 

আসিয়া এই সকল লোককে ভারতবাপীদিগের সহিত কথাবার্তা কহিতে 

হইয়াছিল। কাজে কাজেই নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ ক্রমে ক্রমে আরবী, 

ফার্সী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাসমূহের পরস্পর মিশ্রণে একটা নুস্তন ভাষার 

উদ্ভব অনিবার্ধয হইয়| উঠে। এই মিশ্রিত ভাষার নাম উর্দ,ভাষ|। 

ভারতবর্ষের প্রায় সকল অংশের লোকে ই অধুন1 উর্দভাষ! কিছু না কিছু 

বুঝিতে পারে। সুতরাং এই ভাষ। দ্বার! ভারতবর্বীয় সর্বসাধারণের বিশেষ 

স্থুবিধ। হইয়াছে | পাঠান রাজাদিগের রাজত্বকালে উর্দ,ভাষায় অনেক 

উৎকষ্ট গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল । পাঠান রাজত্বের সময়ে ফার্সী ও উর্দু 

উভয় ভাষাই আদালতে বাবহৃত হইত । 
পাঠানদিগের সময়ে সাহিত্য ।-পাঠান রাজত্বকালে সাহিত্যের 

প্রভৃত উন্নতি সাধিত হয়। পাঠান রাজাদিগের মধ্যে কেছ কেহ বিলক্ষণ 

বিদ্বোৎসাহী ছিলেন। তাহাদের সময়ে অনেক হিন্দু ও মুদলমান পণ্ডিত 
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নানাবিধ গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। হিন্দুদিগের মধ্যে আধুনিক: ভাবে 

ইতিহাস লিখিবাঁর প্রথ! ছিল ন1। সুতরাং ভারতবষীয় হিন্দু পঙ্ডিতদিগের 

লিখিত ভাল ইতিহাস গ্রন্থ নাই । কিন্তু পাঠান রাজত্বকালে অনেক মুসল- 

মুন, পঞ্ডিত সুন্দর ইতিহাস গ্রন্থ লিখিয়! গিক়াছেন । তাহার স্বয়ং ঘটনা- 

সমূহ এত্যক্ষ করিয়া! যেসকল ইতিহাদ লিখিয়াছেন, তৎপাঠে সেই সেই 

সময়ের প্ররুত বিবরণ পাওয়! যায়। এই ইতিহাম লেখকদ্দিগের মধ্যে ইবন্ 
বাতোতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইনি আফ্রিকার উত্তরাংশ হইতে 

আসিয়া সুলতান মোহম্মদ তোগ্লকের রাঁজসভায় কিছুকাল বাস করিয়া- 

ছিলেন। তিনি মোহম্মদ তোগ্লকের রাঁজ্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, যদিও 

রাজা সে সময়ে খুব সমৃদ্ধিশালী বোধ হইতেছিল, তথাপি বিশেষ মনোধোগ 

করিয়া! দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, রাঁজোর শীপ্রই বিলোপ হইবে । সম- 
সাময়িক লোৌকের ইতিহাস যে বিশ্বাসযোগা, এই লেখকের ইতিহাস দ্বারাই 

তাহা সুন্দররূপে সপ্রমাণ হইতেছে । পাঠান রাজত্বকালের অন্ত-হ্ট মুলল- 

মান লেখকগণের মধ্যে এরতিহাসিক মিনহাজউদ্দিন ও কবি আমীর খসরুর 

নাম সাহিত্যান্ুরাগিগণের নিকট বিশেষ পরিচিত 
এই সময়ে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের ৪ বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল । 

মাধবাঁচার্য্য ও সাগনাচার্ধ্য দাক্ষিণাত্যে প্রাদভূত হইয়া বেদের ভাষ্য ও 

অন্তান্ত নানা টাকা রচনা করিয়াছিলেন । আমাদের বাঙ্গাল৷ দেশেও 

অনেক গুলি প্রধান পণ্ডিত আবিভূত হইয়্াছিলেন। স্থ্বিখ্যাত নৈয়ার়িক 

রঘুনাথ শিরোমণি ও স্মার্ভচুড়ামণি রদুনন্দন ভষ্টাচার্ধ্য প্রভৃতি মহামহো- 

পাধ্যান্ন পণ্ডিতগণ এই সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন | স্ুপ্রসি্ধ বৈষ্ণব 

কবি বিদ্তাপতি ও চণ্ডীদাস এই সময়ের লোক । 

“পাঠানদিগের পতনের কারণ ।-___পাঠান রাজত্ব এদেশে ৩০০ 
বৎসরের অধিক স্থাক্দী হয় নাই। এই তিনশত বৎসরের মধ্যে আবার 
৫টি রাজবংশ এদেশে রাজত্ব করেন। 



টি বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহান। 
সপ শপ” জি পর আরকি “পর সির আপ পা রী সী পা সপ শট রি ক সর” সর সপ এ পলিশ সর আসা সনে রি সী তে শর এটি সপ সপ শপ সপ সর পর ৯ লি ০টি শপ রি এ শিপ জজ 

পাঠানেরা বাহুবলে এদেশ শাসন করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 

ছুই এক জন ব্যতীত দেশে স্থুশ।সন প্রাণালী স্থাপনের চেষ্টা কোন পাঠান 

নরপতিই করেন নাই । তাহারা হিন্দু প্রজাদিগের রাঁজভক্তির উপর 

নির্ভর না করিয়া সৈন্যবলে রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করিতেন । এদিকে পাঠান 

সর্দারগণের মধো রাজভক্তির বিশেষ অভাব ছিল। তাহাদের নধ্যে 

কেহ একটু প্রবল হইলেই স্বাধীন হুইবার চেষ্টা করিতেন। ফলতঃ 

“ যতদিন রাজ! প্রবল থাকিতেন ততদিন লোকে তাহাকে মানিত, আর 
তাহার ছূর্বলতার পরিচয় পাইলে, গ্রঙ্জার বিদ্রোহী হইত, প্রাদেশিক 

শাসনকর্তৃগণ স্বাধীন হইতেন ও স্থবিধা পাইলে রাজাকে অপসারিত 
করিয়া! নিজেরাই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন। 

_ ইহার উপর গ্রীষ্ম প্রধান স্থানে বাস করিয়া ও সুথভোগে মত্ত হইয়া 
পাঠানগণ বিলাপী ও হীনবল হইয়া পড়িলেন। হিন্দুিগের সহিত যুদ্ধেও 

তাহাদের অনেক শক্তি ক্ষয় হইল। এই স্থযোগে মোগলেরা পুনঃ পুনঃ 

আক্রমণ করিয়া পাঠান সাম্রাজ্য আরও ছুর্বল করিয়। দ্িল। শেষে 

মোহম্মদ তোগলকের অত্যাচারে পাঠান সাম্বাজ্যের অনেকাংশই স্বাধীন 

হইয়া পড়িল। পাঠানদিগের যেটুকু ক্ষমতার অবশেষ ছিল, তৈমুরের 

ভীবণ আক্রমণে ও অত্যাচারে তাহাও বিনষ্ট হইয়া গেল। দিল্লীর সাম্রাজ্য 

ক্ষীণবল হইয়া পড়িলে, পাঠান্গণ একতার অভাববশতঃ আর রাজ্যরক্ষা 

করিতে পারিলেন না । 



পঞ্চম অধ্যায় । 

মোগল শাসনকাল। 

মোগল শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানের সম্বন্ধ |-_ 
ভারতবর্ষে মোগলসাম্রাজ্য প্রায় আড়াইশত বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। 

দীর্ঘকাল একত্র বানের ফলে তখন হিন্দু মুদলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 

প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সময়ের মুসলমানগণ আপনাদিগকে বিদেশী 

বলিয়া মনে করিতেন না। তখন ভারতভূমিই মুসলমানের মাতৃভূমি 

হইয়্াছিল। এইজন্ত কালক্রমে হিন্দু ও মুপলমান উভয় সম্প্রণায়ের 

আচারব্যবহারের কিছু কিছু পরিবর্তন হইয়াছিল। হিন্দুগণ পোষাক 

পরিচ্ছদ ও কথোপকথন সম্বন্ধে মুসলমান্দিগের রীতির কিছু কিছু 

অনুকরণ করিয়াছিল। আবার মুললমানগণও হিন্দুর আচারব্যবহারের 

কতক অন্থুকরণ করিয়াছিল। আকবর বাদসাহ অতি উদার প্রকৃতির 

লোক ছিগেন। তিনি হিন্দু মুদলমানের মধ্যে কোন প্রভেদ করিতেন 

না, হিন্দুর! উপযুক্ত হইলেই তাহাদিগকে উন্নত রাজপদে নিধুক্ত করিতেন। 

এমন কি, তিনি হিন্দুদিগের সহিত বৈবাহিক -সন্বন্ধও স্থাপন করিয়াছিলেন 

আকৃবরের শাসনগুণে হিন্দু মুললমানের মধ্যে বিজেতৃবিজিতভাব ক্রমশঃ 

কমিস্জা যাইতেছিল এবং রাজপুত ও অন্থান্ত হিন্দু প্রজাগণের সাহায্যে 

সাম্রাজ্যের ঘথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। আকবরের পরে জাহাঙ্গীর ও দাজাহাঁন 

এই উদারনীতির অনুনরণ করিয়! সাম্রাঞঙ্জোর উন্নতিরক্ষণ করিতে পারিয়া 
ছিলেন। কিন্তু আওরগগজেবের সন্কীর্ণ রাজনীতির ফলে এই সপ্তাবেন 

শৈথিল্য হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব জিজিন্া কর পুনঃসংস্থাপিত করিয়া! 

হিন্দুদিগকে রাজবার্য্য হইতে বিদুরিত করিয়া ও তাহাদের মন্দিরাদি 



৪৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

ভাঙ্গিয়! হিম্ুসমাজের ৰিরাগভাঁজন হইয়াছিলেন। আকবর, রাজপুত 

প্রভৃতি হিন্দুজাতির সাহাধ্যে ষে প্রকাণ্ড রাজ্যের সংস্থাপন করিয়াছিলেন, 

আওরঙ্গজেব হিন্দু প্রজার প্রতি ছুর্ব্যবহার করিয়া! তাহার বিলোপসাধন 

করিয়াছিলেন । 

মোগলসাআ্াজ্যের শানপ্রণালী ।-_আকবরের সম্প মোগল 
সাম্রাজ্য ১৫টি সবার বিভক্ত হইয়াছিল। পরে অবস্থা অনুসারে ম্ুবার 

খ্যার হাস বৃদ্ধি হইত। প্রত্যেক সবার এক একজন শাসনকর্তা 

নিযুক্ত থাকিতেন। এই শাসনকর্তা সুবাদার বা নবাব নামে 

অভিহিত হইতেন। স্ুবাদারগণ নিজ নিজ সুবার সর্কেসর্বা ছিলেন । 

নির্দিষ্ট সময়ে স্ববার রাজন্ব আদায় করিয়া সম্রাটের সরকারে দাখিল 
করিতে পারিলেই স্বাদার নিশ্চিন্তভীবে ইচ্ছামত কার্ধ্য করিতে 

পারিতেন, সম্রাট আর তাহার কার্যযের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতেন 

না। ক্রমে মোগলসাম্রাজযের অবনতির সময় স্থবাদারদিগের ক্ষমতা 

এতদুর বদ্ধিত হইয়াছিল যে, পিতার স্তুবাদারী উত্তরাধিকার ক্রমে 
পুক্র পাইতেন। কালক্রমে এই সকল হ্ুবাই শ্বাধীনরাজ্যে পরিণত 

হইয়াছিল । 

প্রত্যেক সবাক রাজস্ব আদায়,গ্রভৃতি কার্যের জন্য একজন করিয়! 

দেওয়ান নিযুক্ত থাকিতেন। ফৌজদার ব! সেনাপতি সুবার শান্তিরক্ষা 

করিতেন। বিচারালয়ে কাজী সাহেব আইন ব্যাখা। করিতেন ও 

মোকদ্দম! চালাইতেন, মীর-ই-আদ্ল্ বিচার করিতেন। সহরের শাস্তি- 
রক্ষার ভার.কোতয়ালের হস্তে অর্পিত ছিল। পল্লীগ্রাম সমূহের প্রায়, 

সমুদয় কাঁধ্যই চিরন্তন প্রথা অন্থুদারে পল্লীদমাজ সমূহের দ্বারা অথবা 

জমিদারদিগের দ্বার! সম্পাদিত হছইত। 

জাষগীরদার ও জমিদার |-__মুসলমান সাঁমাজ্যে অনেক জায়- 
গীরদার ছিলেন। মুসলমান সম্রাটগণ অনেক সময় গুণবান্ কর্মচারী বাঁ 
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৫০ বালক-পাঠ্া ভারতবর্ষের ইতিহাঁদ । 

প্রিয়পাত্রদিগকে ভূমি দান করিতেন। এই প্রকার ভূদম্পত্তির নাম 
জায়গীর | জায়গীরদারগণ তাহাদের উপন্বত্ব হইতে বৎকিঞ্চিৎ রাজনরকারে 

দাখিল করিয়া পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে জায়গীর ভোগদখল করিতেন। সম্রাট 
আকবরের পূর্বে প্রধান প্রধান সৈনিক কর্চারীদিগকে বেতনের পরিবর্তে 

জাক়গীর প্রদত্ত হইত । এই প্রকারে জায়গীরের সংখ্যা ক্রমশঃ অতিশয় 
বৃদ্ধি পাওয়াতে রা'জন্বের বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে থাকে। সম্রাট আকবর 

এই প্রথা রহিত করিয়া! সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের জন্য মাসিক বেতনের 

ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু অনেক হৃর্ধলপ্রকৃতি বাদসাছ আফবরের 

প্রতিষিত সুনিয়মের অনুসরণ করিতে সাহসী হইতেন না। ম্থুতরাং 

জায়গীরের সংখ্যা না কমিক! ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এতত্তির 

বাঙ্গালা ও অন্তান্ত অনেক প্রদেশে অনেকগুলি জমির্দারও ছিলেন। 

প্রজাদিগের নিকট খাজনা আদায় করিয়! রাঁজসরকারে পাঠাইরা দেওয়াই 

জমিদারদিগের কার্য ছিল। অনেক সময় পরাক্রাস্ত জমিদারগণ অন্য 

জমিদার বা জায়গীরদারদিগের সহিত কলহ বিবাদ ও যুদ্ধ পর্যাস্ত করিতেন। 

বলবান ছুর্ধলের জমিদারী বা জায়গীরের অংশ কাড়িয়া লইতেন | অবশেষে 

স্ুবাদারকে উপহার দিয়া বা অধিক খাজন! দিবার অঙ্গীকার করিয়। 

গোলধোগের নিষ্পত্তি করিতেন। নিজ নিজ অধিকারের মধ্যে জায়গীরদার 

ও জমিদারগণ প্রজার উপর “সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী 

ছিলেন। তাহারা নিজ অধিকারমধ্যে নিজেরাই শাস্তিরক্ষা করিতেন, 
নিজেরাই অপরাধীর শাস্চিবিধান করিতেন, নিজেরাই পুলিশের ব্যবস্থ 
করিতেন; সাধারণতঃ বাদসাহ বা সথবাদার তাঁছাদিগের কার্ধ্যের উপ; 
হস্তক্ষেপ করিতেন না । | 

রাজস্ব | -প্রজাদিগের অধিকৃত ভূমির উৎপন্ন ফসল হইতে মোগত 
সাম্রাজ্যের প্রভুত রাজস্ব আদায় হইত। সেরসাহের সময় উৎপক্ শহ্যে 

এক চতুর্থাংশ বাজকররূপে গৃহীত হইত, আকবরের লময় হইতে এক 
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১০ স্পাই সপপস্টপলসস 

তৃতীয়াংশ রাজন্ব বলিয়! নির্ধারিত হয়। এতত্তিন্ন নান! উপায়ে বথেষ্ট 

টেক্স আদায় হইত । নদী প্রভৃতিতে নৌকার মানুল, নানাবিধ ব্যবসারেন 
মান্থল, হাটবাজারের কর প্রভৃতি হইতে অনেক রাজত্ব আদায় হইত। 
একবার ছুভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সম্রাট আওরঙ্গজেব এই সকল টেক্স 
রহিত, করিয়া ছলেন, কিন্তু কর্মচারিগণ সম্রাটের ঘোষণ! সত্বেও উক্ত 
টেক্সনমুহের যোল আনা আদায় করিয়াছিলেন । ফলকথ, তৃমিকর ও 
টেক্স আদায় সম্বন্ধে মোগলশাসনের সময়ে প্রজাদিগের প্রতি অত্যাচার 

হইত । ম্থবাদার ও জমিদারগণ দরিদ্র প্রজাদিগের নিকট যথেচ্ছ কর; 

আদায় করিতেন। রাজসরকারে যথাসময়ে রাজস্ব দাখিল করিতে 

পারিলে সম্রাটের! প্রজাদিগের উপর অত্যাচারের বিষয় গুনিয়াও গুনিতেন 

না। অনেক সময় টাকার প্রয়োজন হইলে তাহারা জমিদারী ও জায়গীর 

সমূহ নীলামে বিক্রয় করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিক রাজন্ব 
দিতে স্বীকার করিলেই লোকে রাজ-সরকার হইতে জমিদারী ব৷ 

জায়গীর পাইতে পারিত, পরে ছুর্ভাগ্য প্রজ্জাদিগকে শোষণ করিয়া! কর! 
আদায় করা কিছুমাত্র কঠিন হইত না। কারণ এরূপ স্থলে সম্ত্রাটেরা 
জায়গীরদারদিগের হস্তে ক্রীড়নক স্বরূপ হইয়া থাকিতেন। সম্রাট 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ইংরাজ দুত সার টমাস রো এবং অম্রাট 

সাজাহানের রাজত্বকালে ফরাসী পর্য্যাটক বাণিয়ে ভারতবর্ষে আসিয়া 
ছিলেন । ইহাদিগের লিখিত বৃত্তান্ত পাঠ করিলে ভারতব্ষীয় গ্রজাদিগের 

এই দুর্দশার বিষয় স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়। 

আঁধিক অবস্থা ।___মুসলমান রাজত্বের সয়ে এদেশে নানাবিধ 
স্বর্ণ রৌপ্য ও তামুদ্র গ্রচলিত ছিল, কিন্ত মুদ্রার সংখ্যা অন্ন থাকাতে 
তাহার মুল্য এখন অপেক্ষ। অনেক অধিক'ছিল, অর্থাৎ অল্প টাকায় অনেক 

দ্রব্য কিনিতে পারা ধাইত। বাজারে সামান্ত দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত, 
কড়ি ও'দাম' নামে এক প্রকার তাত্রমুদ্র। চলিত। এইজন্ত এখনও চলিত, 



৫২ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
প্রি পর অপ ৯ সপ পা শপ ইস ফুল 

'ভাষার মূল্য অর্থে দাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। চল্লিশ দামে এক টাকা হুইত। 
নগদ টাকার অভাবে প্রজার! রাজকর দিবার কালে অনেক সময় 

আওরজজেবের স্বর্ণসুদ্র । 

আকবরের স্বণমুদ্রা। 

টাকার পরিবর্তে শম্ত দিত। জিনিসপত্র এত সন্ত! ছিল যে গুনিলে 

হঠাৎ বিশ্বাস কবা যার না। আক্রিকাদেশীয় ভ্রমণকাঁরী ইব্ন বাতোত! 
চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এদেশে আপিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 
তীহার পরিচিত এক মুসলমান বণিক, পত্ঠথী ও ভৃত্য সহ কিছুদিন 
বাঙ্গালায় বাদ করিয়াছিলেন ঃ বৎসরে বার টাকায় তাচার সংপার চলিয়া 
যাইত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় যখন সায়েন্ত। থ! বাঙ্গালার স্বাদার 
ছিলেন, তখন চাউল্র দর টাঁকান় আটমণ পর্যান্ত হুইন্নাছিল। তখনকার 
নবাব, বাদসাহ্, রাগ! মহারাজেরা বিলাসী হইলেও. জনসাধারণের মধ্যে 
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কিছুমাত্র বিলাপিতা প্রবেশ করে নাই। মোট! ভাত মোটা কাপড় 
াইলেই তাহার! সন্তষ্ট হইত। দেশের উৎপন্ন শব্তা্দি বড় বেশী রপ্তানি 

জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা | 

(রাশি সমূষ্রে ছাপযুক্ত )। 
হইত না, ভাল রাস্ত| ঘাটের অভাবে রগানির তেমন সুবিধাও ছিল না। 

সুতরাং সাধারণতঃ দেশে বড় অন্নকষ্ট ছিল না| কিন্তু দৈব ভর্বরবিপাঁকে. 

কোথাও ছুভিক্ষ উপস্থিত হইলে বড়ই ভয়ানক ব্যাপার হইত । কারণ 

যেমন ভাল যান ও পথের অভাবে রপ্তানির স্থবিধ! ছিল ন1, তেমনই 

আমদানিরও স্থৃবিধা ছিল না । এক প্রদেশের ধান চাউল লইয়! গিয়া! অন্ত 

প্রদেশের ছঠিক্ষপীড়িত লোৌকদিগকে বাচান ছুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। 

ফলতঃ সময়ে সময়ে এমন হইত যে, এক প্রদেশে প্রচুর শন্ত জন্মাইলেও 

অন্ত প্রদেশের লোক অনাহারে মরিত। 

কলা ও শিল্প ।-__মুদলমানদিগের সময়ে সঙ্গীত,চিত্র-বিস্ত গ্রভৃতির: 
বিশেষ উন্নতি সাধিত হুইয়াছিল। আতর, গোলাপজল, ফুলেল তৈল, 
গালিচা, সতরঞ্চ, কাগজ প্রভৃতি প্রস্ততের জন্ত এদেশ মুসলমাঁনগণের নিকট 



৪ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

খনী। এই সময়েহুক্ শিল্পের খুব আদর ছিল,-_ন্বর্ণ ও জহরতের অলঙ্কার, 

শাল দোশালা, সুক্ষ ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি দ্রব্যের কারিকরেরা যথেষ্ট 

উৎসাহ পাইত। মোঁগলদিগের স্থাপত্যের ভূয়সী প্রশংসা. না ফরিয়া 
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আগরার তার্জমহল। 

থাক! যার না। আগরার তাজমহল, মতি মসজিদ, দিলীর দেওয়ান-ই- 

খাস ও জুম্মা-মসজিদ প্রভৃতি ধিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি মোগলদের 

'অস্কুত হর্স নির্্মাণ-কৌশলের কথা মুক্তকণ্ে স্বীকার করিবেন। 
।--. মোগল সম্রাটুদিগের রাজত্বকালে ফরাজী 'ও তাহার 

জাতা আবুলফাজেল, ফেরিস্তা, আব্,লকাদের বদায়ুনী, কাঁফি খ প্রভূত 

পগঙ্ডিতগণ মুসলমান সাহিত্যের বিশেষ উন্নতিদাধন করিয়াছিলেন । 

কেরিস্তা সম্রাট আকবরের রাজতকালে প্রাহুভূতি হুইয়াছিলেন। তিনি 

'্মাকবরের সময় পর্য্যস্ত মুমলমান রাজত্বের একখানি হুন্র ইতিহাস 
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কি এাপিপপাশীপি শট শি শি শিশির জল 

পা 8 

ফতেপুর সিক্ীীর পুরাতন দুর্গ । 

লিখিয়া গরিয়াছেন। ফয়াভী, আবুলকাজেল, আব্দ,লকাদের বদায়ুনী 

আকবরের সভার অত্যুজ্জল রত্র হিলেন। তাহাদের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য 
অদাধারণ ছিল। কফয়াজী ও বদায়ুনী অনেক দুরূহ সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী 

ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বদামুনীর রচিত ইতিবৃত্ত হইতে আমর! 

মোগল রাজত্বের অনেক কথ। জানিতে পারি । আবুলফাজেলের লিখিত 

নুপ্রসিদ্ধ আকবরনামা ও মাইন-ই-আক বরী গ্রন্থদ্বয়ে আকবরের রাজতব- 

কালের সম্পূর্ণ ইতিহাদ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । কাফি খা আওরঞ্গজেবের 

রাজত্বকালে প্রাহভূতি হন । ইহার প্রকৃত নাম ছিল মোহম্মদ হাশিম। 
ইনি নিজের সময়ের ইতিহাস লিখিয়াছেন। আওরঙ্গজেব ইতিহাস 
লিখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, সুতরাং হীন ইহার গ্রন্থ গুণ্তভাবে রচন। 

করেন। এইজস্ত ইনি “কাফি” বা গুপ্ত এই নামে সাধারণে পরিচিত 
'কুইয়াছিলেন। অনেক হিন্দুও (বিশেষতঃ ফায়ম্থমুক্সি) ফার্পী ভাষায় 
ছারতবর্ষের ইতিহাস লিখিয়! গিম়াছেন। 



৫৬ বালক-পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

আকবরের রাঙ্গপভা। 

মোগল সমাট্দিগের রাজত্বকালে বাঙ্গালা, হিন্দী, মরাঠ। প্রভৃতি দেশীয় 

ভাষারও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডী কাব্য, কৃত্তিবাসের 
রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, ভারতচন্ত্রের অন্নদামঙ্গল প্রর্ীতি এই 

সময়ে লিখিত হয় । হিন্দীভাষায় তুলসীদাসের রামায়ণ ও মরাঠ। ভাষায় 

সাবু তুকারামের "অভঙ্গ' (বা স্তোত্র )ও এই সময়ে বিরচিত হয়। 

বৈদেশিকগণ বণিত মোগল সাম্রাজ্যের বিবরণ ।-_ 
মোগল-রাজত্বের সময়ে অনেক ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আগমন করিয়া 

ছিলেন। তাহাদের মধো কেহ কেহ ভারতের তৎকালীন অবস্থার' কথ! 

লিপিবদ্ধ করিয় গিয়াছেন। তাহাদের গ্রন্থ পাঠ করিলে মোগল সাম্রাজ্যের 

নান! বিষয় বিশেষ্পে জানিতে পারা! যায় । 
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(ক) দার টমাস রো ।-__সমরাটু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে লার 
টমাস রো৷ ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি ইংলগ্ডের তদানীস্তন রাজ! 
প্রথম জেম্স্ কতৃক দূতত্বরূপে জাহানীরের সভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। 

সার টমাস ভারতবর্ষে ছুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 

সম্রাট ন্জাহালীর স্বয়ং বিচারকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। অপরাধীদিগকে 

জাহাঙ্গীর । 

কঠিন দও দিবার সময় তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকিতেন। জাহাঙ্গীর ন্বয়ং 

স্থরাপান করিতেন, কিন্ত প্রজাপ্িগকে স্থরাপান করিতে নিষেধ করিয়া- 

ছিলেন। তিনি সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধ! প্রদর্শন করিতেন। 

সবাঁদারগণ সম্পূর্ণরূপে রাজকীয় ক্ষমতার অধীন ছিলেন না। দেশে 
প্রজার ধন-সম্পত্তি বিপংশৃন্ত ছিল না। ন্নুবাদারগণ প্রজাদিগের প্রতি 
সর্বদাই অত্যাচার করিতেন। প্রজাগণ বড়ই দরিদ্র ছিল। রাজপুত 



৫৮" বালক পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
৮৩ পাতা োস্পািল লীশলীনি সলাত শী পালা শাদিশা পলিপ -লাশাছ পাল্লা লী লাসিলা তো শি শান্তা িলাসিলীস্পী তত পপাসিলী্প শা পা পাটি পিপিপি সপাগিলা পি শী ১ কাশ পা সস পপি 

বাঁজগণ সম্রাটের পরম শুভানুধ্যায়ী বন্ধু ছিলেন। ততৎকাঁলে ভারতবর্ষে 

শিলের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। জাহাঙ্গীর প্রজার প্রতি বিশেষতঃ 

কালি ০০১১ পি পি সা 

মোগল দরবার । 

(জনৈক ওলন্দাজ কর্তৃক অঙ্কিত প্ররাতন চিত্র হইতে গৃহীত ) 

ইউরোপীক্» আগস্ক অভ্যাগতাদগের প্রতি, সদয় বাবহার করিতেন। সার 

টমাস মোগল সভার সমারোহ দেখিয়া! চমতৎকৃত হইয়াছিলেন। 

(খ) বাঁণিয়ে ।_-১৬৫৮ শ্ীষ্টাবে সম্রাট সাজাহানের রাজত্বকালে 
ফরাসীজাতীক়্ ভ্রমণকারী বাণিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেন ; এই সময়ে 

আওরঙ্গজেব পিত' সাজা নকে কারারুদ্ধ করিয়। দিল্লীর দিংহাদন গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। বার্ণিয়ে আওরঙ্গজেব ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গের বিবাদ ও খুদ্ধ 

বিগ্রহ শ্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন । তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তিনি 
'আওরঙগজেবের রাজসভায় কিছুকাল চিকিৎসাকার্ষ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, 
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এবং ১৩৬৩ হ্রীষ্টাব্ধ পর্যন্ত দিল্লীর রাঁজসভায়, অবস্থান করিয়াছিলেন। 

বার্ণিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মোগল রাজসভার ও মোগল রাজ্যের 

আওরঙজজেব। 

বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিশেষ 
প্রশংসা! করিয়াছেন । তিনি বলেন, আওরঙ্গজেব অসাধারণ প্রতিভাশালী 

লোক ছিলেন, রাজনীতিশাস্ত্রে তাহার ন্যায় পণ্ডিত কেহই ছিল ন1। 

তাহার রাজ্যের সর্বাংশে চাঁউল, রেশম, তুলা, নীল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে 

জন্মিত 'এবং রাজ্যের অনেক অংশেই শিল্পকার্যের বিশেষ উন্নতি হইয়।- 

ছিল। প্রজাদ্িগের বিশেষ কষ্ট ছিল না, কিন্তু অনেক প্রদেশে শাসন- 

কর্তারা প্রজাদিগের প্রতি বড়ই উপদ্রব করিতেন। রাজ্য হইতে সম্রাটের 

প্রতৃত রাজন্ব আদায় হইত। আওরঙ্গজেবের অধীনে অনেক রাজপুত 
সামন্ত রাজ। ছিলেন। রাঁজপুতের! সকলেই রপণনিপুণ ছিল । বাদসাহ্র 
বহুসংখ্যক সৈন্ত ছিল। সৈন্তদলের মধ্যে বিস্তর রা্রপুত, মোগল ও পাঠান 
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নিযুক্ত ছিল। রাজ্যে গুলিগোলাও যাথ্ট ছিল। আওরজজেবের সময়ে 

ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যসমূহ পাঁরন্, তুরস্ক, বরহ্মদেশ, শাম প্রভৃতি নানা- 

দেশে রপ্তানি হইত । 

মোগল সাআজ্য ধ্বংসের কারণ- _সমাট আকবরই মোগুল 
সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা ছিলেন। তাহার উদারনীতির ফলে হিন্দুগণ 

মুসলমানদিগের সহিত বৈরভাব ভূলিয়! প্রকৃত রাজভক্ত গ্রজায় পরিণত 

হইয়াছিল। নান! উপায়ে আকবর তাহাদের সস্তোষ সাধনে সমর্থ হইয়া- 

ছিক্নে। তিনি হিন্দুর্দিগকে উচ্চ উচ্চ রাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেন, কখনও 

তাহািগের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতেন ন।, এবং দ্বৃণিত জিজিয়! কর রহিত 

আফবর। 

করিয়াছিলেন। আকবরের উদারতার ফলেই ছুর্ঘর্য রাজপুত ও অন্থান্ত 

রণহর্্ হিন্ুজাতি শোধ ও বাহুবলে তীঁহার সাস্রাজ্যবর্ধনে প্রস্কাসী। 
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হইয়াছিল। এই কারণে আকবরের জীবদদশান ও তাহার পুত্র ও 

পৌঁজের রাজত্বকালে, মোগল সাম্রাঙ্য বু বিস্তৃত, স্থশাসিত ও প্রবল 
হইয়া! উঠে। সাজাহানের পর তদীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের ধর্্ান্তা ও 

অপরিণামদর্শিতাঁর ফলে হিন্দুগণের উপর অতাচার হইতে লাগিল। এই 
স্ভ্্যাচারের ফলে হিন্দুপ্রজাগণ ক্ষুব্ধ ও মন্ীহত হইল । তাহাদের রাজ- 

ভক্তি 'বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে নিরুপায় হইয়। তাহার! প্রকাশ্তে সম্রাটের 

বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল এবং চারিদিকে অশান্তির চিহ্ন দেখা দিল। 

ইহার কিছুদিন পরেই দার্িণাতো শিবাজীর অধীনে মরাঠাজাতির 
অভ্যুদয় হইল এবং উত্যক্ত হইয়! রাঁজপুতেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ 

করিল। ইহাতেও সম্রাটের চৈতন্ত হইল না, তিনি প্রকৃত কথ! বুঝিয়াও 
বুঝিলেন না) তাহার হিন্দুবিদ্ধেষ যেন আরও বন্ধিত হইতে লাগিল; তিনি 
বাছুবলে হিন্দুদিগকে পদদলিত করিয়! রাখিবার চেষ্ট। করিলেন । ফলে 

হিন্দুদিগের সহিত যুদ্ধে তাহার সাম্রাজ্য ক্ষীণবল হইয়া পড়িল এবং তাহার 
মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের মৃত্যু লক্ষণ দেখা দিল। 

তাহার মৃত্যুর পর আবার সাম্রাঞ্্য লই তাহার পুভ্রগণ পরস্পর 

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্য একে হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার 

উপর আত্মবিচ্ছেদে রাঁজশক্তি আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। রাজশক্তির 

ক্ষীণতার সহিত মরাঠা, জাঠ ও অন্তান্ত হিন্দুজাতিগুলি মাথা তুলিয়া 
প্রবল হইয়! উঠিল ও সাআাজোর অনেকাংশ অন্ধকার করিয়া লইল। এই 

সুযোগে প্রাদেশিক শাননকর্তূগণও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে নিজ নিজ আধিপত্য 

স্থাপন করিলেন । মন্ত্রীরা এই সময়ে নিজ নিজ স্বার্থপাধনোদ্দেশে 

সম্রাকে করতলগত করিয়! তাহার রাজন্ব লুগন করিতে লাগিলেন এবং 

সুবিধা পাইলেই মমাটকে বধ করিয়া কোন* শিশুকে সিংহাসনে বসাইয়া 

প্রকৃত রাজ ক্ষমতা নিজেদের ভন্তে লইতে আরস্ত করিলেন। 

এই নকল মন্ত্রীদিগের যড়যান্ত্র দীত্রাজ্ট আরও চর্ধধল হইয়। পড়িল এবং 



২ বাঁলক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
এসস্রনহরউর সস শি ৬ম শি পীর এআ 

হুযোগ পাইয়া! নাদিরসাহ ও আমেদ সাহের স্তায় বিদেশীয় শক্রগণ বারশ্বার 
ভারতাক্রমণ করিয়া মোগল সাঞ্াজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ কিয়! দিল। 

মোগল সামত্াজ্যের পতনের ফলে ভারতের অবস্থা ।-_₹ 

এইরূপে মোগল সাম্রাজ্য বিন হইলে ভারতবর্ষ অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ 
রাজ্যে বিভক্ত হইল। এ্র রাজ্যগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাদে'শক 

মুমলমান শাসনকর্তুগণের দ্বারা স্থাপিত হয়। উত্তর ভারতে অযোধ্যা- 

প্রদেশ ও তক্লিকটবর্তী স্থানগুলি লইয়! তত্প্রদেশের শাদনকর্তা নবাব 
সাদত আলি খা এক বিশালরাজ্য স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে সুবাদার, 

আলিবর্দী খ আপনার স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করেন । এবং দাক্ষিণাত্যের 

শাসনকর্ত। চিনক্লিচ খা ্বাধীন হইয়া নর্মদ! ও কৃষ্ণার অন্তর্বর্তী সবিস্তৃত 

প্রদেশের উপর আধিপতা স্থাপন করেন | চিনক্লিট খা “নিজাম-উল মুল্ক 

উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইজন্ত তীহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য “নিজাম রাজ্য, 

মাঁমে খ্যাত হয়। হায়দরাবাদে এই রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। 

এই সকল মুসলমান রাজ্য ভিন্ন এই সময় অনেক স্বাধীন হিন্দু রাজ্যও 

সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে মরাঠ। রাজ্যই সর্বাপেক্ষা প্রবল 

হইয়! উঠিয়াছিল। এই মরাঠাদের কথ এক্ষণে তোমাদিগকে বলিব। 
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মৃহারাষ্ত্ীয়গণের অভ্যুদয় ও সাআ্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা । 

শিবাজীর ম্বত্যুর পর মরাঠা রাজ্যের অবস্থ! ।-_-তোমরা 
সকলেই জান যে শিবাজী মহারাস্্রী রাজ্যের স্থাপর্িতা। ১৬৮০ খ্রীষ্ান্বে 
শিবাজীর মৃত্যু হয় । কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর প্রবল শক্রর আক্রমণেও 

মহারাষ্ট্র রাত্য বিনষ্ট হইল না । দূরদর্শী শিবাজী রাজ্যের সুশাসনের 
ব্যবস্থা করিয়। দিয়াছিলেন এবং রাজ!, অপারক, নাবালক, কাপুরুষ বা 

অত্যাচারী হইলেও যাহাতে রাজ্যের কোনরূপ ক্ষতি না হয় এইজন্য তিনি 

৮ জন বিশিষ্ট লোক লইয়! একটা মন্ত্রদভ৷ স্থাপন .করিয়াছিলেন। এবং 

রাজকাধ্য বিভাগ করতঃ এক একজন মন্ত্রীর উপর এক এক কার্যোর ভার 

অর্পণ করিয়া! দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পেশোর় ব। গ্রধান মন্ত্রী রাজোর শাসন 

কাঁধ্য দেখিতেন, সেনাপতি যুদ্ধ করিতেন। শিবাজীর মৃত্যুর পর তাহার 

পুত্র শত্তৃজী যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি নিজ চরিত্রদোষে ও 
অবিবেকতার ফলে পরাস্ত হুইয়। “আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইলেন ও 

প্রাণ হারাইলেন। শস্তুজীর পুত্র সাহু মোগলহস্তে বন্দী থাকায় শিবাজীর 
দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম রাজা হইয়। কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন। অতঃপর 

সাছুকে মোগলের! ছাড়িয়। দিলে সাছু সাতারার রাজা হইলেন। এদিকে 

রাজারামের পুত্রও কোলাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ফলে মহারাষ্্র 
রাজ্য বিভক্ত হইয়া! ছূর্ববল হইয়! পড়িল। 

ইহার উপর সাহু অত্যন্ত বিলাসী ও রাজকাধ্যবিমুখ হওয়ায় দেশের 

শাসনকার্ধ্যের ও যুদ্ধ চালাইবার প্রন্কত ক্ষমতা মন্ত্রিসভার হাতে আসিল 

মনত্রিদিগের মধ্যে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন । 



ও বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

কৌশলে সমস্ত ক্ষমতা তিনি নিজ হন্তে লইলেন এবং প্ররুত পক্ষে মহাঁ- 

রাষ্রীদিগের নেত। হুইয়। মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে লাগিণেন। 

পি রঃ 
1 টি 
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ধধবজী। 

পেশ ঝর আতান্য 1২_বালাদীর পুন বাঁজীরাঁও অমীধারণ 
ক্ষমতাশালী ও রণকুণল ছিলেন । ঠিনি সাতারায় অপদার্থ সাহুকে নামে 
মাত্র রাজ! রাখিক্ পুণাঁয় রাজধানী স্থাপন করিণেন এবং রপজি সিষ্ধিয়া, 



মহারাষীয়গণের অত অভ্যুদয় ৫ 

স্্যসতা? ৯পসপসতিস্টি র ০৯ ৯ পাটি পাস্সিপা সিন্পাটিসপাশিল সত ৮৮ 09 সো পাভ্পা্াটিন উিত সাসিাস্পিটি উ্াটিপাসিপাস্প স্াশ্পীত সি এছ পা ই উস্পত সি স্পিস্পিিপাি, ২৮ ০০৫০০
 

"৯০ ৪ পাস্সি 
০ 

মলহররাঁও হোলকার প্রভৃতি সামস্তের অধীনে অসংখ্য সৈম্ত লইয়া রাজ্য 

বিস্তারে মন দিলেন । মোগল সম্রাট বাধ্য হইয়! মালবপ্রদেশ মরাঠা- 
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দিগকে *্ছাঁড়িয়! 'দিলেন। মালবভয়ের পর তিনি গুজবাঁট জন্ম কৰিংলন 

এবং ধু প্রদেশে নিজ কর্মচারী পিলাজীয গারকবাড়কে স্থাপিত 

করিলেন। ওদিকে নাগপুরের ভৌপলাবংশ মধ্যভারতের অনেক 

€্ 



৬৬ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

স্থান জয় করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিম়্াছিলেন। এ বংশীয় 

বঘুজী ভৌঁদলা বঙ্গদেশ আক্রমণ ও লুঠন করিয়া নবাব আলিবর্দীথাকে 
বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা কর দিতে বাধ্য করেন। কিন্তু রঘুজীও বাধ্য 
হইয়া! পেশোয়ার প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। 

এইরূপে পেশোয়ার নেতৃত্বে ক্রমে মহারাষ্ট্ীয় শক্তি ভারতে সর্বাপেক্ষা 

প্রধান হইয়া পড়িল। মরাঠাগপের আক্রমণের ভয়ে বঙ্গদেশের নবাব, 

রাজপুত রাঙগণ, এমন কি নিজাম পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চৌথ বা রাজস্থের 

এক চতুর্থাংশ কর দিতে বাধ্য হইলেন। বাজীরাওএর শেষদশায় ও তাহার 

পুক্র বালাজী বাজীরাওএর সময় মরাঠাদিগের ক্ষমতা! আরও বাড়িল এবং 

তাহার! পঞ্জাব ও দিল্লীপ্রদেশ জয় করিয়া, সমগ্র ভারতে হা মরাঠা 

রাজা স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইল । 

মরাঠাদিগের পতন |--কিস্ত দৈবের বিড়ম্বনায় মহারান্তরীরগণের 

আশ! কার্ধো পরিণত হইল না । ১৭১১ গ্রীষ্টাব্দে আফগানরাজ আমেদসাহ 

'আব্দালী পানিপথক্ষেত্রে মরাঠাদ্দিগকে সম্পূর্ণঞ্পে পরাজিত করিলেন । 

এই যুদ্ধে অসংখ্য মরাঠ! সৈল্ত, সেনাপতি ও প্রধানপুরুষগণ নিহত হইলেন। 

পরাঁজিত হইয়া মরাঠাগণ আর পূর্বের ন্যায় মাঁথ। তুলিয়া উঠিতে পারিল 
না1। যদিও আবার,কর়েক বৎসরের মধো মরাঠ! নামন্তগণ পুনরায় শক্তি 

সঞ্চয় করিয়া হিন্দুস্থানের অনেক অংশ জয় করির।িলেন, তথাপি মরাঠ- 

দিগের সে ক্ষমত। আর ফিরিয়া! আসিল না) তাহার! ক্রমে বিভক্ত হইয়! 

পড়িল এবং পেশোয়ার অবনতির সাঙ্গ সঙ্গ ছঠোলকার, সিদ্ধিয়।, 

গাক্বকৰাড়, ভোসল। প্রভৃতি সামস্তগণ নিজ নিজ প্লাুছ। স্বাধীনভাবে রাজত্ব 

করিতে লাঁগলেন। ইহার! নামে মাত্র পেশোয়ার প্রাধান্ত স্বীকার 

কঠিতেন বটে, কিন্ত অনেক সমগ্ স্বার্থান্ধ হইয়' প্১শাটারই বিপক্ষতাচবণ 

করিতেন। এইবূপে একতার অভাবে মহা'র'্রীর় "াক্তর পতন হইল! 

জগদীশ্বরের।ইচ্ছান্ন মরাঠাগণের পরিবর্তে ইংরাজের1 ভ'রতের অধীশ্বর হই- 
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'লেন। ইংরাজের! বাণিজ্যার্থে এদেশে আদিয়া কেমন করিয়া শৌর্ধয, বীধ্য 

ও বুদ্ধিবলে দেশীয় ও ইউরোপীয় সকল প্রতিঘন্বীকে পরাস্ত করিয়া! ভারভে 

সায়াজ্য স্থাপন করিলেন, অতঃপর সেই কথাই তোমাদিগকে বলিব 

অগ্তম অধ্যায় । 

১০১৭ 

ইউরোপীয়দিগের আগমন | 

ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের বাঁণিজ্য ।-__অতি প্রাচীন 
কাল হইতেই ইউরোপের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য আরম্ভ হয়। পুর্বে 
বলিয়াছি, ভারতীয় বণিকদিগের সহিত প্রাচীন ফিনীসিয়গণের পণ্য দ্রব্যের 

আদান প্রদান হইত। এই ফিনীসিয়গণ ভূমধ্পাগ্রবের পৃর্ববোপকূগস্থ 
সীরিয় প্রদেশের অধিবাপী ছিল। প্রাচীনকালে ইউরোপের বাণিজ; 

ইহাঁদিগেরই 'করতলগত ছিল। ভারতজাত নানাবিধ পণ্যদ্রব্য প্রথমে 
আরব দেশে প্রেরিত হইত ও তথ! হইতে. ফিনীপিয় বণিকগণ কর্তৃক 
ইউরোপ, পশ্চিম এপিয়া ও উত্তর আফ্রিকার নানাস্থানে নীত হইত) গ্রীক 

সম্রাট আলেক্জাগারের ভারতাক্রমণের পর হইতে ইউরোপের সহিত 

ভারতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হয় ও গ্রীকধিগের সহিত ভারতীক্বপগের সাক্ষাৎ 

ভাবে নানারূপ আদান প্রদান চলিতে থাক । আলেক্জাগডার ফিনীসিয়ার 

প্রধান বন্দর টায়ার নগর ধ্বংস করিয়া মিশর দেশে নালনদের মোহানায় 

অ'লেক্জাপ্ডি,য়। নগর স্থাপন করিলে, ভারতীয় পণা দ্রবা সকল এই নূতন 

বন্দরে লইয়া আসা হইত ও তথ! হইতে সেগু গ ভূষধাদাগরের তীরম্ব 

ইউরোপের বন্দর সমূহে প্রেরিত হইত । সেকালে ইউরোপে ভারতজাত 

রেশম, তৃলা, বস্ত্র, মশলা, গন্ধদ্রবা প্রভৃতির বিশেষ আদর ছিল ও এই 



৬৮ বালক- পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। | 
শক পি পর লা চিল তা পিল পরলাছিশস্টীল তি শীল পশলা লী ১ শা পাট শা শক লি পা শী শী শী শশীশিরি শালি ৮ লা পসিদশাশী শিস 

সকল দ্রব্য অত্যন্ত অধিক মূল্য বিক্রীত হইত তোমরা শুনিলে 

আশ্চধ্যান্বিত হইবে যে, স্বণেপ সহিত রেশমের সমান মুলা ছিল, এবং এক 

সের মরিচ এক গিনি মুল্যে বিকাইত। 

কালক্রমে ভারতের সহিত ইউরোপের এই বাণিজ্য আরবদেশের 

বণিকগণের হস্তগত হয়। তাহার! ভারতে আসিয়।৷ মশল! প্রভৃতি কিনিত 

এবং তাহা বিনিস, জেনোয়া প্রতি ইটাঁলির অন্তর্গত বন্দর সমূহের বণিক- 

গণের নিকট বিক্রয় করিত। ইটালির বণিকগণ আবার সেই মাল 

ইংলগ, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত গাল, ডেনমার্ক, জার্মমাণি, স্থইডেন প্রভৃতি 

ইউরোপের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের দেশ সমূহে অতি উচ্চদরে বিক্রয় করিয়া 

বিলক্ষণ লাভবান হইত। কিন্তু ক্রমে এই সকল দেশের অধিবাসিগণের 
চক্ষু ফুটিল। তাহারা ভাবিল যে, ষদ্দি তাহারা এরূপে অপরের হাত দিয়া 

মাল না লইয়া নিজেরাই ভারতে আপিক়্া মাল লইয়া যায়, তাহা হইলে 

তাহাদ্দিগকে সেই সকল দ্রবা এত অধিক মুল্যে ক্রয় করিতে হইবে না) 

কিন্ত এক ভূমধ্যপাগবের পথ ভিন্ন ভারতে আসিবার অন্ত পথ তাহাদের 

জানা ছিল না। অথচ সে পথের পাঁশ্চমদিকৃট! ইটালির বণিকধিগের ও 

পুর্ববিকৃটা মুসলমানদের অধিকারে হিল। বিশেষতঃ মুসলমানেরা মিশর 

৪ তুরস্ক অধিকার করাতে খ্বপ্টীয়ানু বপ্কদিগের পক্ষে সে পথ একবূপ 

বন্ধ হইয়াই গেল। তাঙারা ছুমধাসাগরের আশ! ত্যাগ করিয়া! 

ভারতবর্ষে আধার জন অন্ত পথ আবিষার করিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য 

উষ্উরে।পীগণের ভারতে আলিবার চেষ্টা কিন্তু তখন 

ইউ দিক রজত রহ ছিল তাহা তান 

গার কুস হার আঙুর হিল ভিগকালে তাহাদের ধারণা ছিল 

(ধ, আটকাটিক নগাসাগল গমদার এবং বিদুবরেখার নিকটস্থ স্থানের বাস 
এত উত্তু যে উহাতে মনু দগ্ধ হইয়! যায়। এই সমস্ত কুসংস্কার তাহাদের 
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শী ০ সা এ 

মনে এত ব্ধমূল ছিল যে, যদি কেহ উহার প্রতিবাদ করিত তাহ তইলে 

সে হান্তাস্পদ বা দণ্ডনীয় হইত | 
পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নানা কারণে ইউবোগীয় সম্ভাতারু নব- 

বিকাশ উপস্থিত হইল এবং ভন্গেশবাপিগণ কুপংস্কার ও জড়তা পারতাগ 

করিয়। "নানা উপায়ে আত্মোন্সভির প্রস়্াসী হউল। সঙ্চে সঙ্গে মহা 

লমুদ্রেও অনেক নাবিক সাইমের সভিভ অভিযান করতে লাগিলেন । 

পর্তগালবাদিগণই «ই কার্যে পপ প্রদর্শন করিল এ মেশায় বাজকুমার 

হন্রী আফ্রিকার গশ্চিম উপকুদেন পার্বস্থ সনুর্রে বহুত শ্রম ফরিদ 

আলিলেন। তাহার পর অনেক নাবিক এ কাংখ্য ব্রহা হইলেন এবং 

৪৮৬ শ্রীগাে পর্ত গালদেশীয় নাবিক বাখলোনিউ ডাগাজ আফ্রিকার 

উপকূল বাহিয়! আটগাটিক মহাদাগর পথে ১৪৪ আক্রকার উপ্তমাঁশ। 

আস্তরীপ পর্যাস্ত আদিলেন। 

কিন্তু উত্তমাশা অস্তরীপ আবিষ্কারের পরও ইউরোপীরগণ ভারতের 

“থ ও অবস্থান সমাক্রূপে বুঝিত না। তাহাদের মধ্যে নান। লো.কর 

মলে নানা প্রকার ধারণা ছিল। কেহ বা বলিত যে উত্তর মহাসাগর 

দয় পুর্ববদকে জাহাজ চালাইর! উহা পার হইলেই ভারতবর্দ পাওয়া 

ফাইবে। কেহ বা বলিত ঘে আটলান্টিক মহাসাগর পার হইলেই ভারতে 

যাওয়া যাইবে । 

এই শেষোক্ত বিশ্বাসের বশবস্তী হইয়া জেনোয়াদেশীয়্ নাবিক কলম্বস 

ভারত আবিষ্কার কার্ষ্যে স্পেনের রাজ! ফাডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার 

সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বহু অনুনয়ে স্পেন রাজ্ঞী তাহাকে তিনখানি 

ক্ষুদ্র জাহাজ ও লোক জন অর্থ দ্রিলেন। কলম্বদ তাহা লইয়া ১৪৯২ 

্ীষ্টাব্বে*আটলান্টিক মহাসাগর দিয়া বরাৰর পশ্চিম্দিকে যাইতে লাগি- 

লেন। কলম্বসের পুর্বে আমেরিক1 মহাঁদেশেব্ন অস্তিত্ব কেহ জানিত না । 
কাজেই কলম্বদ মনে করিয়াছিলেন ষে সমুদ্র দিয়া বরাবর চলিয়া! গেলে 



পণ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহান। 

তিনি ভারতে উপস্থিত হইবেন। বহুদিন জাহাজ চালাইবার পর তিনি 

এক নূতন দেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি ভারতে উপস্থিত হইতে 

পারিলেন ন! বটে, কিগ্ত বিশাল আমেরিক! মহাদেশ আবিষ্কার করিয়। 

ইউরোপীয়গণের উপনিবেশ স্থাপনের বিশেষ সুবিধা করিয়া দিলেন । 

পর্ত,গীজদিগের ভারতে আগমন ।-_দক্ষিণদিকে সমুর্ধবাত্া 
করিলে সহজেই ভারতবর্ষ আবিষ্কৃত হইতে পারে এই ধারণার বশবর্তী 

হইয়া ১৪৯৭ খ্রীষ্টান সু প্রসদ্ধ পর্ত গীঞ্জ নাবিক বাস্কো ডা-গামাঃ ভায়াজের 

তায়, আফ্রিকার পশ্চিম পার্শ্ব বাঠিয়া চিরাকাজ্ষিত পথ আবিফারের জন্ত 

ঘ্বাত্রা করিলেন। প্রায় “গার মাস কাল ছলধাত্রার পরাতা 

৪31 
তি ।। 
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গামা 

অস্তরীপ পরিবেষ্টন করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের মেলিন্দা* বন্দরে 
উপস্থিত হইলেন। তথায় কতিপয় স্থরাটের বণিকের সহিত তাহার 

সাক্ষাৎ হইল। তাহার! বাস্কো-ডা-গামাকে পথ দেখাইয়া ভারতবর্ষে 

৫ 
পি 2১2 



ইউরোপীরদিগের আগমন । ৭১ 
পাতি ০ দি শেষ পপি পিসি পাটি লস উরি লিমা সিন এসসি ০০ 

লইয়া আসিলেন। ১৪৯৮ ত্রীষ্াবষে ২০শে মে তারিখে বাক্কো-ডা-গামা 

মলবার উপকৃলম্থ কালিকট নগরে উপনীত হুইলেন। কালিকটের 

জাযোরিণ উপাধিধারী রাজ! তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। বাস্কো- 

ভা-গামা ভারতবর্ষে ছয় মাপ থাকিয়া! স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। তাহার 

ফিরিবাব সময় জামোরিণ পর্ত গালের রাজার নামে তাহাকে এক পত্র 

দিলেন, তাহাতে তিনি “লথিলেন,__-“আপনার দূত বাস্কো-ডা-গাম! এখানে : 

আনিকা আমীকে শ্রী করিয়াছেন। আমার রাজ্যে দারুচিনি, লবঙ্গ, 
আর্ক, মরিচ প্রভৃতি বশে পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি এই সকল 

দ্রব্যের বিনিময়ে আপনার রাজ্য হইতে স্বর্ণ, রৌপা, প্রবাল ও রক্তবন্ত 

পাইতে ইচ্ছা কবি 1” কিষ এই সময়ে আরবদেশের অধিবাসীরা সমুদ্রপথে 

ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিত। তাহারা বাণিজ্যের প্রতিহবন্দী নবাগত 

বিদেশী পরত গীভাদগের প্রতি বিলক্ষণ ঈর্যান্থিত হইল এবং জামোরিণের 

সহিত গর্ত 'শীজগিগের বিবাদ বাধাইয়৷ দিল। ফলে ১৫০২ শ্রীষ্টাবে বাস্ধো- 

ডা-গামা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আদিয়া জামোরিণের শত্রু কোচিনের 

রাজার সহিত সন্ধি করিলেন এবং আরবদিগের অনেকগুলি জাহাজ দবংস 

করিয়া দিলেন। | | 

পর্ত,গীজগণের উন্নতি ও অবনতি ।-_পর্ত,গীজেরা ভারতবর্ষে 
ক্রমশঃ ক্ষমতাশানী হইয়া উঠিতে লাগিলেন । তৎকাঁলে জলযুদ্ধে এদেশে 

তাহাদের সমকক্ষ কেহ'ছিল না। নুতরাং তাহাদের প্রতিযোগিগণ পুনঃ 

পুনঃ পরাস্ত হইল! ১৭০ ত্রী্টাঝে সু গ্রসিদ্ধ পর্ত,গীজ যোদ্ধ। ও শাসনকর্তী। 

আলবুকার্ক ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইঁছার সময়ে ভারতবর্ষে পর্ভ,গীজ 

অধিকারের বিশেষ উন্নতি হয়। আলবুকার্ক গোয়ানগরী ও পারস্তোপ- 

সাগরের উপকূলবর্তী অর্শজ বদর অধিকার করেন। পর বংসর মালাক্কা- 

দ্বীপ গৃহীত হয়। এইরূপে গর্ত,গীজ সাম্রাজ্য পশ্চিমে অর্মজ হইতে পূর্বে 

মাত্র উপদ্বীপ ও ভারত সাগরীয় স্বীপপুঞ্জ পর্ধ্ত্ত বিস্তৃত হয়। অতঃপর 



৭২ বালক- পাঠ্য হাতি ইতিহাস । 
পপ করা তত টি তি লী শী 

আলা পি পতি রিচি এপিলিতি লা পি সরা পিস সী 

পর্ত, ্ীজগণ বাঙ্গালা বাণিজা করিতে আসেন ও হুগ্নীতে কু স্থাপন 

করেন । 

কিন্ত নানাকারণে পর্তগীঙ্জদিগের সৌভাগ্য অধিকদিন স্থারী হয় 

নাই। পর্তশী্গেরা অনেক সময় ভারতবর্ষের অধিবাদীপিগের সহিত 

অতি শয় ি্ুরব ব্যবহার করিত। তাহারা লোকজনকে বিনা ন্ুরিতে 

খাটাইয়া লইত, জোর করিয়া শ্রীষ্টান করিত, নানাস্থানের সমুদ্র পশে দস্ধ্য- 

বৃত্তি করিত এবং অনেক স্থান হ্ইন্তে স্ত্রীলোক, বালক ধরিয়' লইয়! 
ফাইত। নীঘ্রই তাহাদিগকে এই মকল হৃষ্ন্ম্ের ফলভোগ করিতে হইল। 

তাহাদের অত্যাচারের ফলে বঙ্গদেশের স্থবাদার ক্ুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে 

বাঙ্গাল! হইতে তাড়াইয়া দিলেন । সঙ্গে সঙ্গে অন্তান্ত ইউরো পীয়গণের 

নিকট তাহার] পরাজিত হইতে লাগিল, এবং ষোড়শ শতাব্দীর খেষভাগে 

পর্ভগাল স্পেনের অধীন হওয়ায় তাহাদের সমস্ত ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত 

হইল। অধুনা ভারতবধে গোয়া, দমান ও দিউ এই তিনটা স্থানমাত্র 
পর্ত গালের অধিকারতুক্ত আছে। 

ওলন্দাজদিগের আগমন ।- ইউরোপীয়দিগের মধ্যে সর্বপ্রথম 
ওলন্দাজ বা ডচেরাই এ অঞ্চলে পর্তগীজদের বাণিজোর অন্তরায় হইয়া 

দড়ান। পূর্বে ওলন্দাজেরা পর্ত,গীজদের নিকট হইতে এপিয়াজাত 

মাল কিনিয়! ইংরাজ প্রভৃতি উত্তর-ইস্টরোপবাদিগণের নিকট বিক্রয় 

করিতেন? কিন্তু স্পেন রাজ্যের সহিত পর্ত গাল সংযুক্ত হইবার পর স্পেন- 

রাজ ওলন্দাজদিগের নিকট মাল বিক্রয় বন্ধ করিয়া! দ্রিলেন। তখন ওল- 

সাজের আপনারাই ভারতের পথ খুঁক্ধিতে লাগিলেন এবং উত্তরে পথ 

'আবিষ্ার করিবার অনেক নিক্ষ্ চেষ্টার পর,অবশেষে তাছার! পর্ত গীঙ্গদের 
আবিষ্কৃত পথে ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হইলেন। ১৫৯১ ্রী্টাবে 
কর্নীলিয়স ইটমান নামক একজন ওলন্দাজ যব্বীপে আসিয়া বণ্ট[মের স্ুল- 
গানের সহিত সন্ধি করিয়া গেলেন এবং ১৬০২ ত্রী্াবকে ওলন্দাজ হষ্ট 



ইউরোপীয়দিগের আগমন । ৭৩ 

ইপ্ডিয়। কোম্পানি সংস্থাপিত হইল । বিশ বৎসরের মধ্যে ওলন্দাজেরা 

সিংহল, সুমাত্রা, যব প্রভৃতি ভারত সাগরীয় ছীপগুলিতে প্রাধান্ত স্থাপন 

করিলেন, এবং এই সকল স্থানে উৎপন্ন লবঙ্গ, দারুচিনি মশল! বিক্রয় 

করিয়া 'প্রচুর লাভ করিতে লাগিলেন । 

শইংরাজেরাও এই সময় এ অঞ্চলে আলিয়া বাণিজ্য আরম্ত করিয়া 

ছিলেন। কিন্ত কেহ তাহাদের লাভের অংশীদার হয়, ইহ গলন্দাজদের 

অসহা হইল এবং ১৬২৩ খ্রীষ্টাবে আন্বোয়ান! নামক স্থানে তাহারা নিষ্ুর- 
ভাবে তাহাদিগের ইংরাজ প্রতিদ্বন্দীদিগকে নিহত করিলেন । ইহার পৰ 

ইংরাক্তের! ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ তাঁগ করিয়া ভারত ভূমিতে আসিয়া 

বাণিজা বিস্তারের চেষ্টা ফ্রিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ওলন্দাজেরাও 

ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং মান্্রাজ উপকুলস্থ নাগাপত্তন, বাঞ্গালার 

অন্তর্গত চু চড়া প্রভৃতি স্থানে তাহাদের আড়ত সংস্থ্াপিত হয়। এখানে 

উভয়জাতির মধো স্বার্থ লইয়া আবার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং ওলন্দাজেরা 
ইংরাজ প্রতিত্বন্দ্ীদিগের নিকট সর্বত্র পরাজিত হন। এই সুত্রে ১৭৫৮ 

্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইৰ ওলন্নাজদিগকে পরাজিত করিয় চু'চুড়া অধিকার 
করেন । ১৭৯৩ হইতে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্ষের মধ্যে ওলন্দাজদিগের সমুদয় 

অধিকাঁর ইংরাজের হস্তগত হয়। অধুন! ভারতবর্ষের কুত্রাপি ওলন্দাজ- 
দিগের অধিকার নাই। কেবল চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে কভকগুলি পুরাতন 
গির্জা ও গোরস্থান পূর্বতন ওলন্দাজ অধিকারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী |--_ পঞ্চদশ শতাঁবীর শেষ- 
ভাগ হইতে অনেক ইংরাজ নাবিক উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব পথ 
অবলম্বন পূর্বক ভারতবর্ষে আপিবার জন্য চেষ্টা করিয়৷ বিফলপ্রযত্ব হন। 

১৫৭ ্রীষ্টাব্ধে সার ফ্রান্সিন ড্রেক জলপথে সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন 

এবং স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময়ে মালাকা গ্রীভৃতি দ্বীপ হইয়া যান। 
১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্ধে টমাস ট্টিফেন্স নামক একজন ইংরাজ পাদ্রি ভারতবর্ষে 
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আগমন করেন। ইহার পুর্বে আর কোন ইংরা্জ ভারত ভূমিতে পদার্পণ: 
করেন নাই। ইহার চারি বৎসর পরে চারিজন.ইংরাজ বণিক স্থলপথে 

ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে পর্ত গীজদের' 

হন্যে নানারূপ নিধ্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল । ইঞার কিছুদিন পরে 
ইংরাজগণ নান| কারণে ওলন্দাজদিগের ব্যবহারে বিরক্ত হন। « পূর্ব 
বলিয়াছি, ইংরাজেরা এ সময়ে ওলন্দাজগণের নিকট হইতে এদেশজাত 

মাল কিনিতেন। ওলন্দাজের! নানাবিধ মশল! তাহাদের নিকট উচ্চ 

মূল্যে বিক্রয় করিয়া যথেই্ট লাভ করিতেন। কিন্তু উহ্াতেও স্গ্ট না হইয়া 
১৫৯৯ ত্রীষ্টাব্বে তাহারা মরিচের দর চড়াইয়! তিন শিলিং পাউণ্ডের স্থলে 

একেবারে আট শিলিং পাউও হিসাবে বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এইরুপ 

আচরণে বাধ্য, হইয়া ইংরাজগণ এদেশে আসিয়া বাণিজ্য করিতে 

সংকল্প করিলেন । এবং উহার ফ.ল ১৫৯৭ খ্রী্াব্দের শেষ দিনে রাজী 

এলিজাবেথের অন্ুমত্যন্নুসারে ইংরাজ ইই্-ইত্ডিয়া কোম্পানি সংস্থাপিত, 

হুইল। 

ইংরাজদিগের ভারতে আগমন ।_-কোম্পানি সংস্থাপিত 
হইবার পর ক্রমে ইংরাজ বণিক্গণ ভারত-সাগরীয্প দ্বীপপুপ্তে আগমন 

করিতে আরস্ত করেন। কাণ্েন ল্যাঙ্াষ্টার সর্ব প্রথমে নুমাত্রাত্বীপে একটা 
বাণিজ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু ঈর্ষান্বিত ওলন্দাজগণ ইংরাজ বণিক- 

দিগকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগিলেন । অবশেষে ১৯২৩ শ্রীহান্বে আম্বো- 

স্ানা নগরের হত্যাকাণ্ডের পর, ইংরাঁজগণ ভারত সমুদ্রীয় দ্বীপপুঞ্জের ভরসা 
ত্যাগ করিয়া ভারত বর্ষে বাণিজ্য ও অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় মনোনিবেশ 

করেন, একথা তোমাদিগকে পুর্বে বলিয়াছি। ইহার পূর্বে ১৬১১ ত্রীষ্টাব্দে 

ফরমণ্ডল উপকূলম্থ পেত্তাপল্লী ও মছলিপন্তনে ইংরাজদিগের কুঠী সংস্কাপিত 
হইয়াছিল। এই কুগ্রছুইটাই তাঁহাদের এদেশে প্রথম কুগী। ইহার ছই 

বৎসর পরে পর্ত গীকের! নুরাটের নিকট সোয়ালী নামক স্থানে জল 



ইউরোপীয়দিগের আগমন । গর. 

যুদ্ধে ইরাজদিগের নিকট পরাজিত হন এবং স্থরাটে ইংরাজগণের বাণিজ্য 
বিস্তার হয়। ১৬১৫ ত্রীষ্টাবে ইংলগ্ডের রাজা প্রথম জেম্স জাহালীয় 

বাদসাহের নিকট সার টমাস রে! নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দৃূতরূপে 

: প্রেরণ করেন, তাহা তোমরা জান । সম্রাট, রোর ব্যবহারে প্রীত হুইয়! 
ইট ইও্ডয়! কোম্পানিকে সুরা ও অন্য কয়েকটা স্থানে কুঠী নির্শাপ করি- 
বার অনুমতি দেন। এই সকল আড়তে ইংরাঁজগণ বিলাত হইতে লৌহ- 

নির্মিত অন্ত্র, বনাত প্রভৃতি দ্রব্য আমদানী করিতেন এবং দেশীয়দিগের 

নিকট হইতে রেশম, কার্পাস প্রভৃতি কিনিয়! বিলাতে প্রেরণ করিতেন । 

মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও কাঁলকাতা |--এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে 

ইংরাজদের কোন হূর্গ ছিল ন!। কিন্তু এদেশের তখনকার যেরূপ অবস্থা 

তাহাতে ইংরাজের। বেশ বুঝিতে পারিলেন যে অন্ততঃ , একটা ছর্গ নাঁ 

থাকিলে যুদ্ধ বিগ্রহাদি কালে তাহাদের পক্ষে আত্মরক্ষী কর কঠিন 
হইবে। সুতরাং ১৬৩৯ খ্রীষ্টাবে তাহার! চন্দ্রগিরির বাজার এক পামস্তের 
নিকট হইতে পুর্ব উপকূলস্থ মাদরাপা * ত্তন নামে এক স্থান ক্রয় করিয়া 

তথায় ফোর্ট সেন্ট জর্জ নামে এক ছ্র্গ নিম্াণ কারলেন। এইরূপে 

বর্ধমান মাক্ট্ঠজ নগরের উৎপত্তি হইল। 

বোম্বাই উপকূলে শ্ররাটনগরে ইংরাজ বণিকদ্িগের প্রধান আড়ত 

ছিল। কিন্তু গ্রস্থানে তাহারা মরাঠাদিগের লুষ্ঠনের ভয়ে সর্বদ! শঙ্কিত 
থাকিতেন এবং তাণ্তী মুখে ক্রমশঃ বালি পড়ায় বাঁণিজ্যেরও বিশেষ অন্থ- 

বিধা ঘটতে লাগিল । সৌভাগ্যক্রমে ১৬৬৮ গ্রীষ্টা্ধে কোম্পানি ইংলগ্ডের 
রাজ! ছ্িতীয় চাল্ সের নিকট বোম্থাই ্বীপ-প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিতীয় চাল 

তাহার বিবাহের যৌতুকম্বরূপ উহ! পর্ত গালের রাজার নিকট প্রান্ত 
হইয়াছিলেন। তখন বোস্বাই দ্বীপের অবস্থা অতি জঘন্য ছিল। ন্ৃতরাঁং 
রাজ। দ্বিতীয় চাঁলন বাধিক ১০ পাউও্ড মাত্র কূর লইয়া কোম্পানিকে 

স্বীপটা অর্পণ করিলেন । কোম্পানি এই স্বীপ প্রাপ্ত হইয়া উহ্াকেই 
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আজস্র তিল সপ স্পিন লাশিলাটিশা শা ১ পাত লা স্পী শিশির লাশ ০ ৩. পাটিলা শি শি শি ৮ টি তে সপ্পি্পি ঘারর পির সি হানাফি ক পাটি জি এসসি উর 

তাহাদের পশ্চিম উপকুল্থ প্রধান বাণিজান্থানে পরিণত করিলেন ও 

তথায় একটী ছুর্গ নিশ্শীণ করিলেন । 
বঙ্গদেশের দিকে অগ্রসর হইয়া ইংরাঁজেরা প্রথমে উড়িষ্যাস্থিত পিপ্লি 

নামক স্থানে বাণিজা করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৩৪ শ্রীষ্টাকে সাজাহানের 

সনন্দ বলে সুরাটের কুঠীর অধীনে এই স্থানে কোম্পানির এক, কুঠী 

সংস্থাপিত হয়। ক্রমশঃ কোম্পানি বালেশ্বর, হুগলি, পাটনা, কাশিম- 

বাজার, ঢাকা, মালদহ প্রভৃতি নানা স্থানে কুঠী সংস্থাপন করেন। কিন্তু 
আওরঙ্গজেবের সময় ১৬৮৬ থ্রীষ্টাৰে বাঙ্গালার স্ববাদার সায়েস্ত খা 

ইংরাজদিগের উপর ক্ুদ্ধ হইয়া! বাঙ্গালার এলাকাভুক্ত তাহাদের সমুদয় 

কুী অধিকার করিক্না লইবার হুকুম জারি করেন। ইহার ফলে ইংরাজ- 
গণকে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়াতে 

হুগলির ঝু'চীর অধাক্ষ জব চার্ণক বাঙ্গালা হইতে সমস্ত মালপত্র ও ইংরাঁজ- 
গণকে লইয়! মান্দ্রাজে চলিয়া গেলেন। কিন্তু স্থলে পরাভিত হইলেও 

জলে ইংরাজদের কিরূপ প্রভাব তাহ! সম্রাট বিলক্ষণ জানিতেন। তাহা 

দের হস্ত হইতে ভারতীয় পণ্যজাহাজ ও মক্কাযাত্রীদ্দিগকে রক্ষা করা 

সাহার পক্ষে অসাধ্য ছিল। সুতরাং আওরগজেব বাধ্য হইয়া ইংরাঁজ- 

দিগের প্রতি মদন হইলেন, এবং বাৎসরিক, তিন হাজার টাকা মাত্র শুন্ক 
লইয়। কোম্প'নিকে বঙগদেশে বাণিজ্যাধিকার দিলেন ( ১৬৯০) । 

সন্ধির পর জব চার্ঁক আর হুগলিতে ন! ফিরিয়া উহার পনের ক্রোশ 

দক্ষিণে নৃতানুটি নামক স্থানে কুঠী স্থাপন করিলেন । অতঃপর ইংরাঁজেরা 

তথায় এক দুর্গ নির্শাণের সুযোগ খু'ঁজিতে লাগিলেন । শীঘ্রই সে সুযোগ 

উপস্থিত হুইল । ১৬৯৬ খ্রী্াবে মেদিনীপুরের জমিদার শোভাসিংহের 
বিদ্রোহে পশ্চিম বঙ্গের অধিবাসিগণ সন্তস্ত হইয়া পড়িল। তখন ইংরাঞজেরা 

স্তাচুটীর কুঠী সুরক্ষিত করিব বসন্ত স্ুুবাদারের অনুমতি চাহিলেন । 

স্থবাদার অনুমতি দিলে তাহারা তগান্ন এক দুর্গ নির্মাণ করিলেন এবং 



ইউরোপীয়দিগের আগ্রমন ৭৭ 

ইংলগ্ডের তদানীস্তন রাজ! তৃতীয় উইলিয়মের নামানুদারে তাহার নাম 

ফোর্ট উইলিয়ম রাখিলেন। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি সম্রাট আওরঙ্গ- 
জেবের পৌল্র আজিমউন্বীনের নিকট হইতে স্ুতাহ্ুটী, গোবিন্দপুর, ও 
কলিকাত৷ এই তিন গ্রাম ত্রয় করিয়! লইলেন। এইরূপে বর্তমান কলি- 

কণতা মহানগরীর হুত্রপাত হইল। 

ফোর্ট উইলিয়ম । 
ফরাসীদিগের আগমন ।--ইউরোপের অন্ান্ত জাতির স্থায়, 

ফরাঁসীরাও বাঁণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে উপস্থিত হন । ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহাদের 

কোম্পানি সংস্থাপিত হয় ও ১৬৭৪ গ্র্টান্দে তাহার! বিজাপুরের রাজার 

নিকট হইতে মান্দ্রাজের প্রায় ৪৬ ক্রোশ দক্ষিণে একটা স্থান ক্রয় করিয়। 
পদিচেরী নগর নিম্্ণ করেন। ১৬০৮ অর্ধে ইহার। সম্র'টু আওরঙ্গ- 

জেঁবের নিকট হইতে চন্দননগর প্রাপ্ত হন এবং ক্রমে মলবার উপকুলস্থ 
মাহী ও পুর্ব-উপকূলস্থ কারিকল নামক স্থানঘর় তাহাদের অধিকারে 

আসে । অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাঁসীর। দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কণীট: 



শ৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহা । 
পোস্ত জনি লাস শপ সী পর পা পরিপাটি পি শা তা শসীস্পরিসসপসিাস পাকি ৯ ৮ তল লাল তা লা শাপলা টি শর শি পরি শী তি? কলি সিএসএস 

প্রদেশে ইংরাজদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধের 
অবসানে ফরাসীরা পরাজিত হন, এবং ইংরাজেরা ভারত-ভূমিতে সর্বেসর্ব্া 

ছুইয়! উঠেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এই সকল যুদ্ধের কথা তোমাদিগকফে বলা 

হুইবে। খধুন। পঁদ্দিচেরী, চন্দননগর, মাহী, কারিকল প্রভৃতি কল্ধেকটা 
সামান্ত স্থানমাত্র ফরাসীদিগের অধিকারতুক্ত আছে। 

দিনেমারগণের আগমন ।- ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমারের! এদেশে 

বাণিন্্য করিতে আসিয়া করমণ্ডল উপকূলে ট্রাঞ্কুইবরে ও বঙ্গে ব্রীরামপুরে 

কুঠী স্থাপন করেন। ১৮৪৫ শ্রীষ্ঠাীৰে ইংরাপ্জের! ডেন্মার্কের নিকট হইতে 

এই ছুই স্থান ক্রয় করিয়। লন। অধুনা! ভারতবর্ষের কুত্রাপি দিনেমার- 
দ্বিগের অধিকার লাই । 

অধ্টম অধ্যায়। 

ইংরাঁজ ও ফরাসীর সংঘর্ষ । 

অক্টাদদশ শতাব্দার প্রথমভাগে দক্ষেণাপথের অবস্থা ।__ 
সম্রাট আগুরঙ্গজেবের মৃতার পর ক্রমশঃ সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশ দিল্লীর 
অধীনত! পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাধীন হইয়া পড়ে । ১৭২০ খ্রীষ্টান্বে মোগল 
মটু মোহম্মদ সাহের রাজত্বকালে দাক্ষিপাত্যের সুবাদার নিজাম উল্- 
সুলক স্বাধীন হইয়া সুবিশাল হায়দরাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি 

করমণ্ডল উপকুলস্থ কর্ণাট প্রদেশে শান করিবার জন্য আর্কটে একজন 
প্রতিনিধি নিধু্ক করেন। নিঞ্জামের এই প্রতিনিধি আর্কটর নবাব নাৈ 

অভিহিত হুইতেন। তিনি এককপ স্বাধীনভাবে কর্ণাট শাসন করিতেন। 
পশ্চিম দিকে মরাঠাগণ খুব প্রবল হুইয়! উঠিতেছিল ও সর্ধত্র চৌথেরদাবী 



ইংরাজ ও ফরাসীর সংঘর্ষ । ৭৯ 
শ্স্মিস্ ৮ ০ পিপলস দপসিপাসসিলাটসপি শপ পি পি ২ পট 

ক্ষরিতেছিল। | পেশোয়াগণ মালব হইতে গোয়ানগরী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে 

ঝাজত্ব করিতেছিলেন। তাঞ্জোর, মহীশূর প্রভৃতি স্থানে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 

স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত ছিল। ব্রিচিনপল্লীতেও একটা িন্দুরাজ্য 
ছিপ, কিন্তু ১৭৩৬ শ্রীগ়াব্ধে আর্কটের নবাব দোক্ত আলির জামাতা চাদ 

সাহেষ বিশ্বাসঘাতকত! করিয়া সে রাজ্য অধিকার করেন। এতন্তির 
'পলিগাঁর” বা'নায়ক” উপাধিধারী কতিপক্ণ অর্থ স্বাধীন হিন্দু রাজা কতক 

খুলি ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর প্রতৃত্ব করিতেছিলেন। এই অবস্থায় দাক্ষিপাত্যে 

ইংরাজ ও ফরাদী এই উভয় জাতি ভারত ভূমিতে প্রাধান্ত স্থাপন জন্ত 
পরম্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন। 

দাক্ষিণাত্যে ফরালীদিগের প্রতিপত্তি ।___পদ্দিচেরীর ফরাসী 
কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে অনেকেই দুরদরশশা ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তীহান্দের 
উদ্ভষ ও চেষ্টার ফলে পদ্দিচেরী একটা প্রধান বন্দর হইয়। উঠে। সঙ্গে.সঙ্গে 

ফরাসীদিগের প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে এবং তাহাদের মনে এদেশে 
ফরাসী প্রাধান্ত স্থাপনের আশা বলবতী হয়। 

দাক্ষিণাত্য তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নান! রাজ্যে বিভক্ত এবং দেশীয় রাজগণ 

সকলেই আপন আপন প্রতুত্ব স্থাপনের জন্য ব্যস্ত । ফলে নিয়তই তাহাদের 

মধ্য কলহ হইত। ফরাপীগণ বুঝিতে পারিলেন, কোন পক্ষ অবলম্বন 

করিয়া এই কলহে যোগদান করিতে পারিলে ফরাণীদিগের রাজ্যও প্রতি- 

'পত্তি বঞ্ধনে বিশেষ সুবিধা! হইতে পারে। 

এইরূপ বুঝিয়। তাহারা ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজপদ প্রার্থী এক 

বাক্তিকে সাহাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। ইহার ফলে তাহাদের কারিকল 

বন্দর লাভ হয়। 

"কই ব্যাপারের কিছুদিন পরেই দাক্ষিণাতো ফরাসী প্রতিপত্তি বর্ধনের 
'আর এক সুযোগ উপস্থিত হইল 7) ১৭৪০ শ্রীষটাবধে মরাঠাগণ কর্ণাট 

"আক্রমণ করে। কর্ণাটের' নবাব দোস্ত আলি মরাঠাদিগের সহিত যুদ্ধে 
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ডুমা তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন । অতঃপর দোস্ত আলির পত্বীকে 

বন্দী করিয়া তাহার সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিবার 5ম্ত মর'ঠ। সেনাপতি 

রঘুজি ভৌদল! পঁদিচেরীর সমক্ষে সটসন্তে উপস্থিত হইলেন এবং দোস্ত 

আলির পত্রী ও কণ্তাকে তাঁহার হস্ত সমর্পণ করিবার জন্ত ডুমাক মাদেশ 

করিলেন ও তাহা না করিলে ফুন্ধ করিবেন এই ভয় দেখাইলেন্। 

ভূম! বীরপুরুষ ছিলেন । তিনি অগণ্য মরাঠা পৈস্তের ভয়ে ভীত 



ইংরাজ ও করাসীর সংঘর্ষ । [৮১ 
টি রঙ ০৮ ৬ একা এক পি লোনা প্সিলীশিলল ০ তম টি রত কা ৮ ট কেসিসি তাত পপি সএরি লা এ. পা পা সিস্ট সর 4 ০৯ পলা আশি 

হইলেন ন। এবং ং দৃঢ়তার সহিত বলি পাঠাইলেন, “এই ইটা রমণী 
ফরাসী-রাজের আশ্রিত । ইহাদের রক্ষার জন্য ভারতের সমস্ত ফরাসী 
প্রাণ দিবে, তথাপি কাপুরুষের স্তার আশ্রিতাদ্বয্নকে শত্রু হস্তে সমর্পণ 

করিবে না।” ডুমার এই বাক্যে মরাঠারা প'দচেরী আক্রমণে সাহসী 

হুইল+ন! এবং বুদ্ধি স্সন্তে বিফল মনোরথ হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন । 

ইহার ফলে এদেশে ফরাসীদের প্রতিপত্তি অনেক বাড়িয়া গেল। 

সকলেই তাহাদিগকে বীরজাতি বলিয়া সন্মান করিতে লাগিল ও ডুমাকে 
ধন্তবাদ দিতে লাগিল। হায়দরাবাদের নিজাম ডুমাকে বহুমুল্য খেলাৎ 

দিলেন এবং দিল্লীশ্বর তাহাকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করিলেন। 

ইহার কিছুদিন পরে ডুম! পদতণাগ করি! চলিয়া ধান এবং তাহার স্থানে 

এক সুক্মদশী কুটবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনৈতিক পদদিচেরীর গবর্ণর নিযুক্ত হন। 

ডুপ্লে ।--পর্দিচেরীর এই নবাগত শাসনকর্তার লাম ডূপ্লে। ইছার্ 

পূর্বে এত তীক্ষবুদ্ধদ্পন্ধ ও বহ্ুদ্গী ইউরোপীয় রাজনৈতিক এদেশে 
আসেন নাই। পঁদিচের'তে আদিধার পৃর্ধে ডুপ্লে চন্দননগর কুঠীর অধ্যক্ষ 

ছিলেন এবং নিজ বুগ্ধিবলে ও উংলাহে চন্দননগহরর অশেষ উন্নতিদাধন 

করিয়াছিলেন । 

দক্ষিণ ভারতের অবস্থ। দেখন! ডুপ্রবুষিলেন নে, দে সমস্স একটু 

চেষ্টা করলেই ভারতে ফরালা পাখা স্থাপন কহা দাইচত পারে। মাহ 

কলহরত নেশীম নরপতিগণ তাহাকে বাধ! কিত পারিবেন না। তহাকের 

মধ্যে কাহারও প্রক্কীত নৈগ্ভঠল হিল না। আনক রাসার বহুলহস্্র 

সৈম্ত ছিল বটে, কিন শিক 9 উক্ত অন্ধ শরণর আগবৰ বশতঃ 

উহাশিপের দ্বার। কোন কর্ধাই ইত না। এপ করাবা নেগ্ের পংধ্যা 

অধিক*ছিন না, কিন্ত ভূর দেখিলেৰ থে, ইট:রো'গীন প্রথা লুশিক্ষিত 

হইলে দেনীন্ন পৈশ্তও ই$রোপীনবের মত যুদ্ধুকারধেয বিশেষ পাররশী হস্ক 
এবং মন্লনংখ্যক হইগেও জনায়াপে দেবীদ্ধ রাঞ্গণের বহুনংখ্যক টদন্তকে 

শু 
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বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারে । এরূপ অবস্থায় দেশীয় সৈম্ত গুলিকে 

ইউরোপীয় প্রথায় সুশিক্ষিত রুরিতে পারিলে অল্লায়াসে ঈশ্সিত ফল 
পাওয়া যাইতে পারে। এই মনে করিরা ডুপ্লে একদল সুশিক্ষিত দেশীয় 
সেনা গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তীহার উচ্চাঁশ! পূর্ণ হইবার একমাত্র 

অন্তরায় ইরাজ জাতিকে এদেশ হইতে বিদুরিত করিবার সুযোগ খুলিতে 
বাগিলেন। শীগ্রই এক স্থৃবিধ! আদিয়। উপস্থিত হইল। 

ডুপ্ন। 
গ্রথম কর্ণ খুদ্ধ ।--ডুপ্লে পদিচেরীতে আমিবার তিন বৎসর 

পাপে ১৭৪৭ শ্রীষ্টান্দে ইউরোপে ইংবাঁজদের সহিত ফরাসীদের ংযুদ্ধ বাধিল] 

'এবং পঁদিচেরী অবরোধ করিবার জন্য ইংখাজদ্দিগের কয়েকখাঁনি জাখাজ 

করমগ্ডল উপকূলে উপস্থিত হইলু । তখন ডুপ্লে কর্ণাট্টের নবাব আনোয়ার" 
উদ্িনকে উপঢৌকন দিয়! এই প্রস্তাব করিলেন ফেে তিনি যেন তাহার 
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রি 

রাজ্যে ইংরাজ ও ফরাদীর পরম্পর বিবাদ হইতে না দেন। নবাব 

ভুপ্লের কথা মত কার্ধ্য করিলেন, ইংরাজদিগকে বুদ্ধ করিতে দিলেন না। 

কিস্ত ইহার পরে ১৭৪৬ শ্রীষ্টান্বে ফরামী সেনাপতি লাবোর্ডোনের 

কর্তৃত্বাধীনে কয়েকখানি ফরামী রণতরি উপস্থিত হইয়া! মান্জরাজ গ্রহণ 
করিঞ্জ।, ইছাতে কর্ণাটের নবাব কুদ্ধ হইয়া ফরাসীদিগকে দুরীকৃত 

করিবার অভিপ্রায়ে দশ সহশ্র সৈন্ত লইয়! মান্দ্রাজে আসিলেন। কিন্তু 

সকলে বিশ্মিত হুইয়! দেখিল যে, তিনি ফরাসীদিগের মুষ্টিমেয় সৈন্যের 

নিকট পরাজিত হইলেন । ১৭৪৮ খ্রীষ্টান ইংলগ হইতে আবার কয়েক 

খানি জাহাজ আসিল এবং ইংরাঁজ সৈম্ভ পঁদিচেরী অবরোধ করিল, 

কিন্ত ফরাসী সৈন্ত ইংরাজদ্িগের সমুদয় চেষ্টা নিক্ষল করিয়া! দিল। যাহ! 

হউক, এই সময়ে ইউরোপে ইংলও্ ও ফ্রান্স উভয়ের পরস্পর সন্ধি 

হইল। এই সন্ধি ছ্বারা ইংরাজ ও ফরাপী গবর্ণমেপ্ট, যুদ্ধারভ্ের পূর্বে 

ধাহার যেখানে অধিকার ছিল, সমুদয় পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। স্থতরাং 

মান্দ্রাজ পুনর্ধার ইংরাজের হস্তগত হইল। কিন্ত মোটের উপর এই 

যুদ্ধের ফলে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদের প্রতিপত্তি আরও বাড়িয়া গেল। 

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ 1___ঘে বংমর প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ শেষ হয় সে 
বৎসর (১৭৪৮ ্রষ্টা্ ) ভারতীয় ইতিহাসে এক স্ররণীর বংসর। সেই 

বৎসর দিল্লীর বাদমাহ মোহম্মদ সাহ, শিবাজীর পৌত্র সানু, এবং নিজাম- 

উল-মূল্ক-__-এই তিন জন প্রধান ব্যক্তির মৃত্যু হয়। নিজাম-উন্-মূল্কের 

মৃত্যুর পর নিজামরাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়! নিজামের দ্বিতীয় পুত্র নাসির- 

জঙ্গ ও প্রিয় দৌহিত্র মজঃফরজঙ্গ উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত 

হইল। এন্দিকে কর্ণাটের নবাবী লইয়া পূর্বতন নধাব দোস্ত আলির 

জামী ট'দ সােব বর্তমান নবাব আনোয়ারউদ্দিনের সহিত. বিবাদ 

আরম্ত করিলেন । ডুগ্লে এই ট বিবাদের সাহায্যে ফরাঁলী প্রাবান্ঠ 

বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । | | 
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হিরন ০৬০ চা. ৯. ৬৯ স্টিকি ছি ০৯ ০৯৯ পি স্পা পা শপ সস সম পাস পম 

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধে অল্লসংখ্যক সৈন্টের সাহাযো নবাব আনোয়ার- 

উদ্দিনের বছসংখ্যক পৈশ্য পরাস্ত করিয়! ডুপ্লের সাহস ষথেষ্ট বাড়িয়া গিরা- 

,ছিল। তিনি এক্ষণে আনোর়ারউদ্দিনের প্রতিদ্বন্দ্বী চাদ সাহেবকে আর্ক- 
টের নবাবী দিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং মজঃফরজল্গকে নিজামের 

দিংহাসনে প্রতিষঠিত করিবার ভরসা দিয়া নিজপক্ষে আনয়ন করিলেম। 

১৭৪৯ হীষ্টান্ধে তিনি মজঃফরজঙ্গ ও চাদ সাহেবের নৈম্ এবং নিজ ফরাসী 

সৈম্ত সমবেত করিয়া আনোয়ার উদ্দিনের বিরুদ্ধে কর্ণাটে যুদ্ধঘাত্রা কণিলেন। 

যুদ্ধে রুদ্ধ নবাব আন্োয়ারউদ্দিন নিহত হইলেন, এবং তাছার পুত্র মোহম্মদ 

আলি ত্রিচিন পল্লীতে পলায়ন করিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়া নিজামের 

দ্বিতীয় পুত্র উল্লিখিত নাসিরজঙ্গ নিজপক্ষ সমর্থনের উদ্দোশ্টে ইংরাজদিগকে 

আহ্বান করিলেন। ইংরাজের! এতদিন নিপিপ্ত ভাবে ছিলেন! তীহার! 

এখন ফরাদীদের প্রাধান্ত বিস্তার দেয়! ভয় পাইলেন ও উহাদিগের 

বিরুদ্ধে নাপিরজঙ্গ ও মোচম্মদ মাপির সহিত যোগ দিলেন। এই প্রকারে 

ইংরাঙ্গ ফরাসীর পুনন্বার যুদ্ধারন্ত হইল । 

প্রথমে আর্কটে ফরানীপক্ষীঃদিগের জয় হইলেও মজঃফরঙ ডিন 

জঙ্গের নিকট পরাজিত হইলেন এবং তীাার নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন । 

কিন্ত ডুপ্লেব চঙ্টান্তে নাপির নিহিত হইলেন ও মজ:ফর নিজামী প্রাপ্ত 

হইলেন ' এইরূপে হায়দরাবাদ ও আর্কউ উভর পিংহাদলেই ফরাপীঘের 

মনোনাভ ব্যক্তি উপনিষ্ট হইলেন । কিছুদিন পরবে নজহফর গুপ্ত ঘাতকের 

হন্তে নিহ£ ভইলে ও ফবাপা সেনাপতি খুশী তৎগ্ণাৎ নিজানের তৃতীক্ক 

পুল দলাল্ত জঙ্গকে [নীম পে আভিক্ত কবিরা ফরাসীতদব প্রাধান্ 

বজায় র'খি:লন | ডুপ্লে রন্টানদা হগঠে কুষারক। পর্যান্ত মণ্ত হৃগাগের 

সী লিষুক্ু হইলেন । বোধ £ইল “যন ফরাপাদের সামাজ্য স্বাগনের 

কাজ পুরণ হইতে মার বড় বিলম্ব নাই। : ইংরা্গণের ঘোর সম্থট 

রে উপস্থিত হইল। 
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ক্লাইব ।--কিস্ত ঠিক এই সময়ে এক ক্ষণজন্মা ইংরাজ যুবকের 

অপূর্ব সাহস, বীর্য্য ও বুদ্ধি-কৌশলে ইংরাজদের সৌভাগ্য-লগ্মী আবার 

মুখ তুলিয়! চাহিলেন এবং পরিশেষে ফরাসীদের সকল আশা নির্মংল 

হইল। এই অসাধারণ প্রতিভাশালী যুবকের নাম রবার্ট ক্লাইব। 

ইনি ১৪৪৪ খ্রীষ্টাব্দে অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে ইষ্ট ইগ্ডিযা কোম্পানীর” কেরাণী 
হইয়া এদেশে আসেন। কিন্তু কেরাণীগিরি কর্ম করিবার জন্য তিনি 

জন্মগ্রহণ করেন নাই। প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ কালেই তিনি লেখনী ছাড়িয়া 

তরবারি ধরিয়াছিলেন, এবং যুদ্ধে সাহস ও বিক্রমের যথেষ্ট পরিচয় 

_. জর্ড ক্লাইব। 

দিয়াছিলেন | কিন্তু আর্কট অবরোধ কালেই তাহার আসামান্ত প্রতিভার 

প্রথম পাঁরচন্ধ পাওয়া যায়। 

আর্ক অবরোধ ।-_ পূর্বে বলিক্াছি, নবাধ আনোয়ারউদ্দিনের 
মৃত্যুর পর তীহার পুত্র মোহম্মদ আলি ত্রিচিনপন্ধী ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ 
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করেন । টীদ্ সাহেব তাহাকে ধরিবার জন্য জিচিন্পল্লী অবন্োধ করিতে 

গেলেন। ক্লাইব দেখিলেন যে, ঠাদ সাহেব তাহার প্রায় মস্ত সৈল্ত 
লইয়। ত্রিচিনপলীতে গিয়াছেন, ফলে তাহার রাজধানী আরকট সহর 

অরক্ষিত অবস্থার আছে। তিনি এ ন্ুষোগ ত্যাগ করিলেন না। তিনি 

অল্পপংগ্র্যাক সৈন্য লইয়। বিনা যুদ্ধে আর্কট অধিকার করিলেন ( ১৭৫১ )। 

চাদসাহেব আর্কট পুনরধিকার করিবার জন্ তাহার পুভ্রক্ষে ১০৯০০০ 

ঈৈস্তের সহিত প্রেরণ করিলেন । এই সঙ্গে ২৫০ জন সুশিকিত ফরাসী 
সৈম্তও ছিল। কিন্তু ক্লাইব ১২০ জন ইংরাজজ ও ২০.) জন মাত্র দেশীয় 

সৈশ্তের সাহাঁযো ৩২ দিন পর্য্যন্ত এরূপ অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশলের, 
সহিত আর্কট ছুর্ণ রক্ষা করিলেন যে, এই একমারর বীর কাধ্য দ্বার। 

ক্লাইবের সুখাতি ভারতবর্ষের সর্ধাংশে বিস্তৃত হইল । আর্কট রক্ষার পর 

ইংরাজের! টাদপাহেবের নৈম্তগণকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত 

করিলেন । টাদ বন্দী হইলেন ও মহ'রাষ্রীয়দের হস্তে নিহত হইলেন। 

ইংরাজগণ মান্দ্রাজ উপকূলে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন, এবং 

মোহম্মদ আলি আর্কটের পিংহাসনে সংস্থাপিত হইলেন । 
ডুপ্লের পরিণাম 1-_মতঃপর .ফরাপীরাজের বুদ্ধির দোষে ও 

শত্রুর চক্রান্তে ডুপ্নে এদেশ ত্যাগ ক'রত্বাধ্য হইলেন। তিনি বৃথ! বিবাদ 

বাপাইয়া ফরাসী কোম্পানিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছেন, এই অপরাধে পদচ্যুত 

হইলেন; ফ্রাপীঙ্গাতির প্রাধান্ত বৃদ্ধির চেষ্টায় তিনি প্রাণপণ করিয়া- 

ছিলেন এবং নিজে সর্বস্বাস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অকৃতজ্ঞ ফরালীর! এক- 
বারও তাহার মহহুদোশ্ের কথ ভাবিল বা, তাহাকে এরূপে লাঞ্চিত ও 

অপমানিত করিল। ফলে ভুপ্রের এদেশ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে 
ফরাদী প্রাধান্ত স্থাপনের আশ! একরূপ লোপ হইল। রর 

তৃতীয় কর্ণাট “যুদ্ধ ।-শাডুপ্লে এদেশ হইতে. চলিয়! গেলে, তাহার 
পরে ধিনি শাসনকর্তা হইলেন তিনি ইংরাজদ্বিগের সহিত সন্ধি করিলেন 



ইংরাজ ও ফরাসীর সংঘর্ষ। ৮৭ 

এবং বিবাদের ভয়ে ইচ্ছা! করিদ্না অনেক স্থান ছাড়িয়। দিজেন। এখন 
কেবল নিজামরাজ্যে ফরাসীদের প্রাধান্য রহিল। কিন্তু ইহাও অধিকদিন 

থাকিল না। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাপীদের মধ্যে 

পুনুরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল। স্থতরাং ভারতেও উভয় পক্ষ পুনর্বার যুদ্ধে 

প্রবৃত্ত হইলেন । এবারে ইংরাজদিগের সম্পূর্ণ জয় হইল। এঠীহার! 
বাঞ্ষালায় চন্দননগর অধিকার করিলেন। দাক্ষিণাত্যে ফরাসী গবর্ণর 

লালীর দোষে ফরাদীরা পরাজিত হইলেন। তিনি দুর্ধদ্ধি-বশতঃ 
নিজামের রাজা হইতে দেনাঁপতি বুলী ও তাঁহার সৈম্তগণকে নিজের 

নাচাষ্যার্থ লইয়া! আদিলেন ৷ ফলে হাঁরদরাবাদেও ফরাসী প্রাধান্ত বিলুপ্ত 

হইল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বন্দিবাঁস যুদ্ধে লালী ইংরাজ সেনাপতি সার 

আয়ার“কুট কর্তৃক পরাস্ত হইলেন। পরাজয়ের পর তিনি পদিচেরীতে 

আশ্রয় লইলেন ও কিছুকাল আত্মরক্ষা করিয়া অবশেষে আত্ম-সমর্পণ 

করিতে বাধ্য হইলেন। ফলে তারতের সমস্ত ফরাসী অধিকৃত স্থান 
ইঃরাজের হস্তে আদিল । ইহার কিছুদিন পরে ফরাপীর! সদ্ধিবলে তাহা 

দের ছুর্ণ ও কুঠীগুলি ফিরিয়া! পাইলেন বটে, কিন্তু তাহারা আর মাথা 
ভুলিতে পারিলেন না। 

নবম অধ্যায় । 

বাঙ্গালায় ইংরাজ অধিকারের সুত্রপাত। 

সিরাজউদ্দৌলা |--১৭৫৬ খ্ীষ্টা্বে আলিবর্দ খার মৃত্যু হয়, এবং 

তাহার দৌহিত্র 'মির্া মোহম্মদ “সিরাজউদ্দৌলা” উপাধিগ্রংণ পূর্বক 
বাঙ্গালা নবাবী সিংহালনে অধিরূঢ় হন। তখন তাহার বন্ধ মোটে ২৮ 



৮৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
পাস শপ” সল্প কি পলিসি পাতি অপি পরী সাজাই পাপ পলা তা পল শা শা শা লাশ পা পরিসর নি পপর নসর পপর 

বৎসর । তাহার উপর মাতামহের অত্যধিক আদরে তাহার স্ুশিক্ষার, 
ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাহার হতাহিত বিবেচন! করিবার ক্ষমতা 

বড় একট! ছিল না। নবাবীগ্রহণ করিয়াই তিনি ইংরাজদের সহিত বিবাদ 
করিতে আরম্ভ করিলেন। 

নবাবের কলিকাতা জয় ।-আলিবদ্দীর আমলে রাজ! সাজ 

বরপভ টাকার লায়েব নাজিমের সহকারীর কার্য করিতেন। সেই সময়ে, 

[সপঃজউদেনলা । 

তিনি নান। উপায়ে জনেক ্থ সঞ্চয় কবিয্পাছিকেন । সে অর্থের উপর 

সিরাজউদ্দৌলার লোভ পড়ে। রাজা রাজবল্লভ বেগতিক দেখিয়! তাহার 

পুর কৃষ্ণদাসকে নিজের সমন্ত ধনসম্পত্তির সহিত ইংরাজের আশ্রয় লইবার 

জন্ত গোপনে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। সিরাজ নবাব হইয়াই, কলি- 
কাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবকে লিখিয়! পাঠাইলেন, ষেন তিনি অবিলম্বে 

কষ্ণদাপকে নবাবের হন্তে সমর্পণ করেন, কিন্তু দ্েক সাহেব তাহাতে সম্মত 

হইলেন না। জবার এই সময়েই ফরাসীদিগের সহিত যুদ্ধের আশঙ্কার 



বাঙ্গালা ইংরাজ অধিকারের সুত্রপাঁত। | ৮৯ 
সপ জিন স্পা পর শিস জর শি আট রি. লী পাকি পা কষ 

ইংরাজগণ নবাবের অনুমতি না লই কলিকাতার ছুর্গের জীর্ণসংস্কা 
করিতেছিলেন। নবাব এই কার্ধা অন্যায় বলিয়া গ্রাতিবাদ করিলে, ড্রেক 

সাহেব বলিলেন যে, কেল্লার সংস্কার হইতেছে মাত্র, নূতন কিছুই হইতেছে 
না। ,এই উত্তরে দিরাজউপদ্দীলা ক্রোধে অধীর হইয়া প্রথমে ইংরাজদিগের 
কালির কুঠী গ্র্গ করিলেন, এবং থাকার কর্মমচারীদিগকে 

কারারুদ্ধ করিলেন । পরে ৫০ হাজার দৈন্ত লমভিব্যাহারে কলিকাতায় 

উপস্থিত হুয়া কেল্লা অববোধ করিলেন । নগরী ও কেল্লা নবাবের হ্ত- 

গত ভইল। গবর্ণব ভ্রেক প্রভৃতি অনেকে জাহাজে পলায়ন করিলেন । 

অবশিষ্ট ইংরাজের1 নবাবের হন্তে বন্দী হইলেন € ২০শে জুন, ১৭৫৬ )। 
অন্ধকপ হতা। 1--অতঃপর নবাব ১৪৬ জন ইংরাঁজ বন্দীকে 

তাহার সেনাপতির জিন্মায় রাখিয়া স্বয়ং রাত্রিতে নিদ্রাগত হইলেন । এই 

ব্যক্তি সেই বন্দিগণকে ১২ ভাত লম্বা ও ১২ হাত চওড়া একটা সামান্য গুছ 

রাত্রিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এই গৃে ইংরাজগণ কয়েদি সেন! 

দিগকে রাধিতেন। ইচাতে দ্রইটী মাত্র সামান্য গবাক্ষ ছিল। সে সময়ে 
ভয়ানক শ্রীষ্ম; জল ও বায়ুর অভাবে বন্দিগণের ঘোর যন্ত্রণা হইতে 

লাঁগিল। মুক্তিলাভ করিবার ভন্য তাহার] প্রহ্রীদিগের নিকট অনেক 

অনুনয় করিলেন। কিন্তু তৎকালে নবাব নিদ্রিত ছিলেন বলিয়া কোন 

ফল হইল না। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতেই ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ 

জনের মৃত্যু হইল। অবশিষ্ট ২৩ জন অর্ধমূত অবস্থায় পড়িয়া রহি্েন। 

প্রাতঃকালে নবাব ই£াঁদিগকে কারামুক্ত করিলেন। খ্যাতনাম! হল্ওয়েল 
সাহেব এই কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। তাহার জীবনরক্ষ। হইয়াছিল । 

এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ড ভারতবর্ষের ইতিহাদে “অন্ধকুপহত্যা” নামে 

খ্যাত হুইয়াছে। 

কলিকাত। উদ্ধার শীঘ্রই এই, শোচনীয় সংবাদ মাজাজে 

পৌছিল। এই সময়ে ক্লাইব মান্্াছের সন্িকটে সেপ্টডেভিড. ছুর্গ্রে 

শি লগ িপীবাসি সিশাপিপন্পিসসউিিসি পিল শি 



৯০ বালক-পাঠয ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
শিপ পপ রা ৮ *পপীশিপল্তা সী 

'অধ্যক্ষপদে দে নিযুক্ত ছিলেন, এবং এডমিরাল ওয়াট্দন ইংলগুরাজের কতক- 
গুলি রণতরি লইয়! মান্রাজে অবস্থিতি করিতেছিলেন | মান্রাজের গবর্ণর 

তাহাদিগকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইবাঁর জন্য বাঙ্গালার প্রেরণ 

করিলেন। ১৭৫৬ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ক্লাইব ও ওয়াটুসন, ৯০০ 

ইউরোগীন্ন দৈন্ত ও ১৫০০ পিপাহীর সহিত কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন । 

তাহাদিগকে দেখিয়া! নবাবের সেনাপতি পলায়ন করিলেন এবং ইংরাজেরা 

পুনরায় কলিকাতা অধিকার করিলেন। এই সংবাদ পাইয়৷ নবাব আবার 

সদলে কলিকাতায় আসিলেন, কিন্ত ফ্লাইব সহসা তাহার শিবির আক্রমণ 

করিলে তিনি ভীত হইয়! সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ক্লাইব সম্মত হইলেন 

এখং ইংরাজগণ তাহাদিগের, পৃ অধিকার পুণঃপ্রাপ্ত হইলেন (ফেব্রুয়ারি 

১৭৭) 

পলাশীর যুদ্ধ |-__কিন্তু এই সন্ধি অধিকদিন স্থায়ী হইল না। 

পুর্ববন্তী অধ্যায়ে তোমর! পড়িযাছ যে, ১৭৫৬ শ্রীষ্টাব্ধে ফরাসীদের সহিত 

ইংব্রাজের যুদ্ধ বাধিয়াছিল। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার পরেই সিরাজ 

ইংরাজদের উচ্ছেদ কামনায় তীঁহাদের শক্রু ফরালীদের সহিত যড়বনত্র 
করিতে লাগিলেন । ক্লাইব ফরাসীদের অধিরৃত চন্দননগর আক্রমণ 

করিয়া অধিকার করিলেন এবং কি করিয়া অব্যবস্থিতচিত্ত নবাবকে শিক্ষা! 
দিবেন তাহ! ভাবিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে সিরাজের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাহার সেনাপতি মীর- 
জাফর, স্বিখ্যাত ধনী মহতাব রায় জগৎশেঠ প্রভৃতি রাজ্যের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিগণ পিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছিলেন। ইংরাজের সহান়্তা 

ভিন ভীহাদের উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হইবে না! বুঝিয়া, তীহার! ক্লাইবের নিকট 
সাহা্য প্রার্থনা করিলেন। ক্লাইব এ সুধোঁগ ত্যাগ করিলেন না, তীহাদের 
ঈহিত যোঃদান করিপেন।' স্থির হইল, সিয়াজকে-সিংহা পলচাতি-ক রিয়া 
আীরজাকরকে খাঙ্গালার মদনদে বপান হইবে |. অভঃপর- জ্লাইব ৩২০০ 

ল শশী শপ সলাপিশী টিপি লিল পাতিল শা ললাপপ শী ০ আল আমিনী ওলি? রসিক সলাত সা শন পাপ 



বাঙ্গালায় ইংরাজ অধিকারের সত্রপাত। ইউ 
সিসি 

পা হজ পসরা লিপি তি উিলাশি লালাপিপাসপা তর শাসিত পালিশ পট পোপ ৭ লি পা তে আশিস সিাস্পিল সিইসি পা লা শী সে 

সৈন্ত ও নয়টা মাত্র কামান লইর়। *বাবের বিরুদ্ধ ুদ্ধঘাত্র4 করিলেন। 

নবাব ৫০,০০০ পদাতিক সৈম্ত, ১৮,০০০ অশ্বারোহী ও ৫৩টা কামান লইর| 

ক্লাইবের গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রদর হইলেন। পলাশীর স্থপ্রসিদ্ধ 

ক্ষেত্রে উভয় পক্ষে পরম্পর সাক্ষাৎকার হইল। ক্লাইব নবাবের প্রভূত 

দেনার' সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও! উচিত কি না মীমাংসা করিবার জন্য এক্ 

সামরিক সদা আহ্বান করিলেন । যুদ্ধ হইতে বিরত থাকাই সভার পরামর্শ 

হইল। ক্লাইব প্রথমে সভার মতে মত দিলেন । কিন্তু অবশেষে সাত 

পাঁচ ভাবি? যুদ্ধে 'পবৃত্ত হওয়াই কর্তবা বলিয়। সিন্ধান্ত করিচলন । 

মীরজাফরের সহিত ক্লাইবের সাক্ষাৎ 

১৭৫৭ ্রীষ্টান্বে ২৩শে জুন সুধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ত হইল। 
মীরজাফর সসৈহ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন, ইচ্ছা ষে পক্ষের 

জয় হইবে সেই পক্ষে ধোগদান করিবেন। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর বেলা 

তবিগ্রহরের সময় নবাবের সেনাপর্তি মীরমদন গোলার আঘাতে নিহত হুই- 
লেন। . তখন নবাব ভীত হয়! মীরজাফরকে পরামর্শের জন্ত ডাকা ইবন 
এবং কাত্রকণ্জে ঠাহার সাহাধ্য ভিক্ষা করিলেন। মিরজাক্ষর বুদ্ধ স্কৃগিত 



৯২ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
শপ লী পি সি সা স্পা রা পো সক সা সা সপ সত ঈসা ্জরসছ, প্ন্। » ছা শস্য 

রাখিৰার পরামর্শ দিলেন ও তদনথলারে নবাব তাহার সৈন্পিগকে যুদ্ধ হইতে 
নিবন্ধ হইতে মাদ্েণ করিলেন। অকস্মাৎ যুদ্ধ থামিবার আদেশে দৈম্তগণ 
উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল এবং ইংরাজের। জয়ী হইলেন । নবাব 
গ্রাণভয়ে উদ্রীরোহণে রাজধানী ছাড়িয। পলাইলেন। কিস্তু পথে বন্দীকৃত 
ইইয়া মুর্শিধাবাদে আনীত ভইলেন এবং মীরজাফরের পুক্ত মীরণের'আদেশে 

ব্লঃইরের লয়ে ইইব্রেজ। 

সদ শর কপ পর সর 8 এপ ভি 
পপ পপস্প (পচ আাাস৯ ০ রা 

বিগাহপৃালেঞঞ্পুষ্ত ডা ৯ পপ টা পেশ স্স্প ০ 
৮০১৯ শি শত সাপ ৮ আজ রা রা 

পট ৫০ পা সপ পপ পাপী উ্তিশিিপিি 

শি শি 
পপ শপ 

পাপ ৭ সপ 

শনিষ্টুরভাবে নিহত হইলেন পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইবের ২৩ জন মাত্র সৈগ্ঠ 
হত, এবং ৪৯ জন আহত হইয়াছিল। কিন্তু এই সামান্ত যুদ্ধের ' ফলেই 



বাঙ্গালার ইংরাজ অধিকারের পা । | ৯৩ 
টিসি ঠক স্পা আত ০৭ গীত প্টি স্টপাসির্প বাসটি শিট 

স্৯ি লিপস্টিক জল 8 8৩ দশ সি তম্িপপিস্িআজিরজজ 

প্রক্কত প্রস্তাবে এদেশে ইংরাজ দাাজোর ত্রপাত হয়। এইজন্তই 

ইতিহাদে পলাশীর যুদ্ধ এত প্রপিদ্ধি লা করিয়াছে । 

মীরজাফর |___পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ক্লাইব মীরক্মাফরকে 

বাঙাল! রি ও উড়িষ্যার নবাবী বা সুবাদারী পদে অভি'ষক্ত করিলেন। 

মীরজাফর সিংহাসনে অধিরঢ় হইলে, ইংরাজ 

কোম্পানি ক্ষতিপূরণার্থ তাহার নিকট অনেক 

টাক! দাবি করিলেন। কিন্ধু তহবিলে তত 

টাকা ছিল না! এই জন্ত ১৭৫৭ শ্রীষ্টাঝে 

মীরজাফর কোম্পানিকে ২৪ পরগপা প্রেলার 

জযিদারী প্রদান করিলেন । 

১৭৫৮ শ্রীষ্টা্ হইতে কলিকাতার ইংরাঁজ 

১, অধাক্ষ বাঙ্গালার গনর্ণর 'শামে অভিহিত 

মীরজাক্ষর। হইতে লাগিলেন এবং ক্লাইব বাঙ্গাজার প্রথম 

গবর্ণর নিযুক হইলেন । এই কার্ো নিধুক্ত £ইব'র হল্লপিন পরে ১৭৬০ 

্রীষ্টান্দের প্রারস্তে ক্লাইব ইংলগ্ডে চলিয়া গেলেন ও বঙ্গবিজয়ের পুরস্কার 

শ্বরূপ “লর্ড ক্লাইব" উপাধি পাইলেন। 

মীর কাশিম 1-_মীরঞাফর রাজকার্যা পরিচালনে অক্ষম টিলেনঃ 

বিশেষ *: ১৭৮০ গ্া্টান্ধে ত'হার পুল মীরণের ব্জ থা মুহা ১এয়াতে 

তিনি শোকে একবারে মকন্মণা হইয়া পাঁড়লেন। বগা শাশাকশ মশাস্তি 

দেখ দিপ। সাহার প্রধান সঠায় ক্লাইব তখন উপঞ্ত [ছিলেন না। 

বান্সিট ট স"হব তন বাঙ্গালাও গব্্ণব হইগাভিবেন ঠিনি মাও ফরুকে 

পদচুত কঃয়া জ্াহার জামাতা মীরকাশিমকে নবাথা প্রধান করলেন 

(১৭৬১%। নবাব হইবার পরেই শীরকাশ্িম ইংরাজ কে ম্পানিকে বর্ধী 

মান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটা জেলার,রাজন্ব প্রণান কারিলেন। 

মীরকা শিম বুদ্ধিমান, কর্মক্ষম ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি নাষে 



৯৪ , বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাপ। 
লী আপা পতি সিল পা শপ পাপ পাস লস কিন পি সরস পপি পেপসি সস সিএস 

মাত নবাব হইয় সন্ত হইলেন ন1। তিনি দেখিলেন, প্রকৃত নবাব হইতে 

হইলে তাহাকে ইংরাজের অধীনতা হইতে যুক্ত হইতে হইবে । সেই 
অভিপ্রার়ে গিনি মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ পূর্বক মুঙ্গের নগরে রাজধানী 

সংস্থাপন করিলেন, এবং ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে স্বীয় সেনাদিগকে 

সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। শীঘ্ই ইংরাঞদিগের সহিত তীষ্কার বিবাদ 

উপস্থিত হইল । তোমর! জান, সম্রাট আওরঙ্গজেব বাৎসরিক তিন হাজার 

টাক! লইয়! কোম্পানিকে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। 

এই তিন হাজার টক! ভিন্ন কোম্পানিকে অন্ত শুক দিতে হইত না। 

অবশ্ঠ এ অধিকার কেবল কোম্পানিকে ই দে ওয়া হইয়াছিল, ব্যক্তিগতভাবে 

কোম্পানির কোন কর্মচারীকে দেওয়া হয় নাই। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের 

পর, কোম্পানির কন্চারিগণ নিজ নিজ হিসাবে যে বাণিজ্য করিতেন, 

তাহার জন্তও মাশুল দেওয়] রহিত করিলেন। অথচ এতদ্দেশীয়দিগকে 

উক্ত শুক্ধ পুর্ণমাত্রায় দিতে হইত । মীরকাশিম ইহাতে রোষপরবশ হইয়া! 

এইপুন্ক একবারে উঠাইয়| দিলেন । ইহাতে ফল হইল এই যে, 

কোম্পানি বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে যে অধিকারটুকু ক্রয় 

করিয়াছিলেন, তাহার আর মুল্য রহিল না। কোম্পানির কলিকাতাস্থিত 

কাউদ্গিপ নবাবের এই কাধ্যে অধিকার নাই বণিয়! প্রতিবাদ করিলেন। 

কিন্ত নবাব সেই কথায় কর্ণপাত করিলেন না । ফলে বিব'দ উপস্থিত হইল। 

১৭৬৩ খ্রীষ্টান্দের মে মাপে ইংরাঁঞ্জ কোম্পানির একখানি মাল বোঝাই 
নৌক! পাটনায় যাইতেছিল। নৌকা মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে, মিরকাশিম 

তাহা আবন্ধ করিতে হুকুম দিলেন। এই সংবাদ পাইয়া পাটনার কুঠীর 
প্রধান ইংরাজ বর্ধচারী এলি দাছেৰ পাটনা অধিকার করিলেন, কিন্তু 

পরে নবাব সৈন্ঠ পাটন! পুনরধিকার করিয়া তথাকার ইংরাজদিগক্ষে বন্দী 

করিয়া! কাখিল। 

বাঙ্গালায় আঁবাঁর সমরানল প্রজ্বলিত হইল । কাটোক্ক।, গিরিয়া ও 



লর্ড ক্লাইব। | ৯৫ 
৯৩ পিসি পট পাস লি জি পদ লাস বা ৯ দামি তাস্ছিকিসপপিসসিতিসিপাসি তি শী তলা শ্্লিসিশাস্পিপী সপ র্স্ট অক্টা নিন্পর স্ট্উি 

উধুয়ানালায় ইংরাজ সেনানী আডাম্স্ কর্তৃক মীরকাঁশিমের সেনাপতিগণ 
পরাজিত হইলেন এবং অবশেষে মীরকাশিম পলাগন পূর্বক অযোধ্যার 
নবাব উজীর নুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন, কিন্তু যাইবার পুর্বে 
পাটনার ইংরাক্দ বন্দীদিগকে নৃশংস ভাবে হত্যা করিয়৷ গেলেন। এই: 
সময়ে সআলম দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি: 
ইংরাজের হস্ত হইতে বাঙ্গালা উদ্ধার করিবার আশায় মীরকাশিম ও 

অযোধ্যার নবাবের সহিত মিলিত হুইয়! বিহার আক্রমণ করিলেন। 
কিন্ত বক্্সারে ইংরাজ সেনাপতি মেজর মন্রে। মুলমানদিগের সমবেত: 

সৈন্ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন | ১৭৬৪ ]| বকৃসারের যুদ্ধে পরাজয়. 

হওয়াতে সমগ্র অযোধ্য। ইংরাজের পদ্াানত হইল, এবং সম্রাট সা-আলম 

বিপন্ন হইয়া স্বয়ং ইংরাজের শিবিরে উপনীত হুইলেন। মীরকাশিম 
পরাজিত হইলে কোম্পানি মীরজাফরকে পুনব্বার নবারী প্রদান করি- 
লেন। কিন্তু ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্ষে মীরজাফরের লোকাস্তর হইল, এবং তাহার 
পুজ নজম উদ্দৌল! নবাবী প্রাপ্ত হইলেন। বক্সারের যুদ্ধের পর অধোধ্যার 

নবাব কর্তৃক হতভাগ্য মীরকাশিমের সর্বন্থ অপহৃত হয় ও অবশেষে তিনি. 

নিতান্ত দীনদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন । 

দশম অধ্যায়। 
মা 

লর্ড ক্লাইব ও তাহার প্রবর্তিত শাসন-প্রণালী । 

ক্লাইবের প্রত্যাগমন ।- নবাবের সহিত: যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে 

নিয়া কোম্পানির ক ভূপক্ষগণ ক্লাইবকে পুনরা্ বাঙ্গালার গবর্ণর করিয়া! 
পাঠাইলেন। ক্লাইব ভবতীয্বার বাঙ্গালার শাসনবুর্তা নিযুক্ত হইয়া ১৭৬৫ 

ীষ্টান্ের মে মাসে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, 



৯৬. বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

যুদ্ধ মিটিয়া গিয়াছে । নজমউদ্দৌল! নবাব হুইন্লা বসিয়াছেন। ভবিষ্যাতে 

যাহাতে আর অশান্তি না হয়, তিনি তখন তাহার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। 
বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ ।-__তিনি, 

কলিকাতায় পৌছিগ্লাই এলাহাবা? অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় 

সা-আলম ও অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধি স্বাপন করিলেন। এই সন্ধি 

স্ব্র অযোধ্যার নবাব অযোধ্যা পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন, এবং কড়া ও এলাহা - 

বাদ প্রদেশদ্বয় ইংরাজ্জদিগকে সমর্পণ করিলেন। ইংরাজেরা কড়া ও 

এলাহাবাদ সম্রাট সা.আলমকে দিলেন ও সম্রাট তৎপরিবর্তে কোম্পানিকে 

বাঙ্গালা, বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজন্ব আদায় করিবার 

অ্ধকার প্রদান করিলেন । এই নঙ্গে মান্জ্রাজের অন্তর্গত উত্তর সরকার 

ইংরাজের দেওয়ানী প্রাপ্তি । 

প্রদ্দেশও কোম্পানির হস্তগত হইল। বাঙ্গালীর দেওয়ানী সম্বন্ধে এই 

নিয়ম হইল যে, কোম্পানি সমগ্র রাজস্ব হইতে বাঁথসরিক ২৬ লক্ষ টাক! 



লর্ড ক্লাইব। ৯৭ 
পি শি পিসি লি তা কো পল জপ ০ লা পা পর পর পপর এটি ০৫4. পি লিসা পলি রা পর তত লা শাপলা সপ 

দিল্লীর স্রাটুফষে তাহার মালিকান৷ স্বরূপ প্রদান করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে 

নবাবের সহিত বন্দোবস্ত হইল যে, রাঁজকার্য্ের ব্যয়ের জন্য তিনি 

বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা পাইবেন। অবশিষ্ট রাজন্ব ইংরাজগণই 
পাইবেন। ১৭৬৫ গ্রীষ্টাবের ১২ই আগষ্ট তারিথে কোম্পানি এই দেওয়ানী 
প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় হইতেই ইংরাজগণ বাঙ্গালার প্রক্কৃত অধীশ্বর 

হইলেন বলিতে হুইবে, কারণ এই সময় হইতে নবাবের প্রর্কত প্রস্তাবে 
কোন ক্ষমতাই রহিল না। তিনি ইংরাজির বৃত্তিভোগী হইলেন। কোম্পানি 
শুধু দেওয়ানী নয়, সেনা রক্ষার ক্ষমতাও নিজ হস্তে লইলেন। স্থৃতরাং 
দেশের অর্থবল ও সৈম্ভবল উভয় বলেরই তাহারা অধিকারী হইলেন । 

বব মাত্র বিচার ও পুলিশের ভার প্রাপ্ত হইলেন। 

ক্লাইব কর্তৃক কোম্পানির কর্মচারীদের সংশোধন ।__ 
ক্লাইবের অনুপস্থিতিকালে কোম্পানির কাজ কন্ধের বড়ই গোলযোগ হয়। 

কোম্পানির কর্মচারী দিগের আত অল্পমাত্র বেতন ছিল। ন্তরাং তাহার! 
সকনে'ই উৎকোচ গ্রহণ ও নিজের হিসাবে কারবার করিয়। আপন আপন 
আযবৃদ্ধি করিতে ক্রটি করিত না। ক্লাইব এই নিয়ম করিলেন যে, অতঃ- 
পর কেহই এতদেশীয়দিগের নিকট উপহার গ্রহণ করিতে পারিবে না, 
এবং কেহই নিজের স্থার্থের গন্য কারবারে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে না। 

ছুই রাজার শাসন্ফলে বাঙ্গালার ছুর্দশ। | ১৭৬৭ হ্রীষ্াকে 
রড ক্লাইব পীড়িত হইয়া শ্বদেশযান্রা করেন ও তাহার পর বলেষ্ট ও 

পিয়ার এই ছুই জন পর্য্যায়ক্রমে বাঙ্গালার গব্্ণর নিযুক্ত হন। ক্রাইৰ. 

কয়া যাইবার পর তাহার প্রবর্তিত শাসন প্রণালীর অনেক দোষ দেখ 

গল। তীহার ব্যবস্থ! অনুসারে মুর্শিদাবাদের নবাব বিচার কার্যের ও 

শাস্তিরক্ষার ভারগ্রাণ্ড হইক্জাছিলেন, এবং :কোম্পানি বাভত্ব আদায় ও 

কৈষ্টঃদ্] করিবার ভার হণ করিয়াছিজেন।* এইরপে ছেশে চইভন 

21 হওয়াতে শাফনকাধ্ের ফড়ই অন্থবধা ছুটিতে লাগিল। 
ণ 



৯৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
সস অনিল ও পপি এ সস বা সস তি সি কত পো স্পা পর ১ সাপ পর ০ সপ সানি পাটি শা তা) পে 

এই অবস্থায় প্রতোকে ই নিজের নিজের স্বার্থ দেখিতে লাগিলেন । 

নবাব দেখিলেন যে, তাহার হস্তে প্রকৃত ক্ষমত| কিছুই নাই । ইংরাজেরাই 
প্রকৃত রাজা । দেশশাসন ও বিচারকার্ধ্য করিয়া তাহার বিশেষ কোন 
লাভ নাই। তিনি প্রজাপালন করুন বা নাই করুন, তিনি তাহার নিদিষ্ট 

বৃত্ি প্রাপ্ত হইবেন। এতস্তিগ্ন আপন খিবেচনামত প্রজাপালন "করিতে 
গেলে হয়ত তাহার সহিত কোম্পানির সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, এইরপ 

ভাবিঘ্া। তিনি প্রজ্জাপালনে আর মধিক যত্ব করিলেন ন|। 

শরর্দিকে কোম্পানিও ভাবিলেন, যে তাহাদের স্বার্থ রাজস্ব সংগ্রহ কর! 

ও বঙ্গদেশকে বিদেশীয় শত্রর হস্ত ছইতে রক্ষা! করা । প্রজার সুখ দুঃখ 

চাদের দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই । 

এই ভাবে ৭ বংসরকাল বঙ্গদেশের শামনকার্ধ্য চলিল। নান! কারণে 

দেশের অবস্থ! ক্রমে খারাপ হইয়! দাড়াইল। নজম উদ্দৌলার মৃত্যুর পর 
কয়েকজন নাবালক নবাব লিংহাসনে বসিলেন। ফলে রাজকার্ষোর 

আরও বিশৃঙ্খলতা৷ ঘটিল। 

ইহার উপর আবার কোম্পানিও অধিক পরিমাণে রাজন্ব আদায়ের 

দিকে মন দিলেন । কিন্তু ইংরাঁজদিগের অনতিজ্ঞতাবশতঃ রাজস্ব আদায়ের 

প্রকৃত ভার দেশীয় হত্তে রহিল এবং মচগ্মদ রেজা থা নবাব ও দেওয়ান 
উভয়েরই নায়েবের পদে নিযুক্ত হইয়া নবাবের কার্ধ্য ও ইংরাজদিগের 

কার্ধ্য উভয় কাধ্যই দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজের স্বার্থের দিকে 

চাহিয়! স্থির করিলেন যে ইংরাজেরাই প্রত রাজা, অতএব তাহাদের 

তুষ্টিদাধন আবশ্তক | অধিক পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিয়া দিতে পারিলে 
তাহার! সন্তষ্ট থাকিবেন, এইক্সপ ভাবিয়া ইনি ক্রমে ক্রমে প্রজারদদিগের 

উপর গুরু করভার চাপাইলেন। ফলে তাহারা নিঃস্ব হইয়া! পদ্ডিল এবং 

অনেকে বাধ্য হুইয়! কৃষিকার্ধা ত্যাগ করিল। দেশে দস্ত্য তক্ষরের 

উৎপাত বাড়িতে লাগিল। ইহার উপর আবার অনাবৃষ্টি দেখা দিল। 



প্রথম মহীশূর যুদ্ধ। ৯৯ 
সিএস ০ প্র সল্প” পরা সস এ এ লা সদ জািিস্প এ পা সাল শ্রস পলিসি নাশ পলা চা ৭ ০ ই 

ফলে ১৭৭০ শ্রীষ্টান্দে বা! ১১৭৬ সালে বঙ্গদেশে ভয়ানক ছভিক্ষ উপস্থিত 

হইল। এ ছুতিক্ষ হেতু বদেশে অধিকাংশ লোকেই অনাহারে কাল 
কাটাইতে লাগিল। ক্রমে অল্লাতাবে সহম্্. সহস্র লোক মরিতে লাগিল। 

সঙ্গে স্ঙ্গে নান প্রকার রোগ দেখা.দিল। এই ভীষণ ছুতিক্ষের ফলে 
বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ইহাকেই 
লোকে “ছিয়াত্তরের মন্বস্তর” বলে। 

হায়দার আলি ও প্রথম মহীশুর যুদ্ধ ।__-বাঙ্গালার যখন 
. এই অবস্থা দাক্ষিপাত্যেও তখন ইংরাজের এক বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল। 

১৫৬৫ শ্রীাবে টালিকোটার বুদ্ধ প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংস হয়__ 

হাযদর আলি । 

ইহা তোমাদের মনে আছে । বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংদ হইলে উহার 
ধ্বংসাবশেষ হইতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র কষু্র শ্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই 



১০০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

গুলির মধ্যে মহীশুর রাজ্যটী অনেক দিন পধ্যন্ত হিন্দু রাঁজাদিগের শাসনা- 
ধীন ছিল। গ্রীরঙ্গপত্তন নগরে এই নুতন হিন্দুরাজ্যের রাজধানী সংশ্থাপিত 
হইয়াছিল। ১৭৩৪ হুইতে ১৭৬০ শ্রীষ্টাব পর্যন্ত কৃষ্ণয়ায় মহীশুরে, 

রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি অলস ও অকর্্মশ্য ছিলেন বলিয়া 

তাহার মন্ত্রী নন্দরাজই রাজ্যের সর্ব্েসর্ধা ছিলেন। এই দন্দরাজের 
অধীনে হারদার আলি নামে একজন মুসলমান কর্শচারী ছিলেন । হায়দার, 

আলি বিশেষ কর্মদক্ষ ছিলেন বলিয়া ক্রমশঃ তাহার পদবৃদ্ধি হইতে 
থাকে। অবশেষে ১৭৩১ গ্রীষ্টান্ধে তিনি রাজাকে পদচ্যুত করিয়া 
মহীশুরের সিংহাসন অধিকার করিয়া! লইলেন ও চতুদ্গিকে প্রতুত্ব বিস্তার 
করিতে আরম্ভ করিলেন । ১৭৬৭ গ্রীষ্টাব্দে তাহার সহিত ইংরাজদিগের 
যুদ্ধ বাধিল। সে সময়ে ইংরাজদের লোক ও অর্থ ছুইয়েরই অভাব. 

ছিল। সুতরাং ছুই এক স্থানে হায়দার পরাজিত হইলেও তিনি ইচ্ছামত, 

কর্ণাট অঞ্চল লুঠন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, এবং ১৭৬৯ থ্রীষ্টাষে 
'অকল্মাৎ সসৈন্তে মান্দ্রাজের নিকট উপস্থিত হইলেন । তখন মান্দ্রাজ 

গবর্ণমেন্ট ভীত হইয়! তাহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। স্থির হইল, 

উভয় পক্ষ যে সকল স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে, প্রত্যেকে অপরকে 

তৎসমুদয় প্রত্যর্পণ করিবেন, এবং কোন পক্ষের বিপদ উপস্থিত হইলে 
অপর পক্ষ সৈন্তাদি দ্বার! তাছার সাহাধ্য করিবেন) ইংরাঁজদের সহিত 
হায়দার আলির এই যুদ্ধ প্রথম মহীশুর যুদ্ধ নামে খ্যাত। 



একাদশ অধ্যায় 

ৃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্। 
_ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্-_-বাঙ্গালার গবর্ণর, ১৭৭২__-১৭৭৪। 

_র্রোইব:চলিঙ্া যাইবার পর তাহার প্রবস্তিত শাদনপ্রণালীর ফলে 

“বাঙ্গালার*্ুষে দুরবস্থা. :হইল:£2ুতাহাতে কোম্পানি:বিশেষ . ক্ষতিগ্রস্ত 

ছুহইলেন॥।: : তাহাদের দেড় :কোটি।&টাকার .উপরধওখণ হইয়া পড়িল 1) 

|তাহারা'বুঝিলেন,]এসমর?একজন.বিচক্ষণঃব্যক্তির উপর বাঙ্গালার শাসন- 

ভার না দিলে তাহাদের মঙ্গল নাই। (সেইজন্য তাহার! ১৭৭২ খীষ্টাবে 
ওয়ারেন্ হেষ্টিংদকে বাঙ্গালার গবর্ণর নিযুক্ত করিলেন। হেষ্টিংসের 
স্তায় হদক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী তখন অল্পই ছিল। তিনি ইতঃ পূর্বে 

এদেশে কোম্পানির অর্ধীনে বহুকাল কর্ম করিয়া এদেশের ভাষা, রজ- 

নীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বাঙ্গালা 



১০২. বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহান। 
৮ শসা পিসি শ্ 

শাসনভার গ্রহণ করিয়াই রাজ্যের আয় ব্যয় সংস্কার ও শৃঙ্খলা সম্পা্দনে 
নোনিবেশ করিলেন 1) 

শাসনপ্রণালীর সংস্কার ।_ক্লোইব প্রবস্তিত শাসনপ্রণালী সকল 

'অনিষ্টের মুল বলিয়! প্রথমেই তিনি তাহার পরিবর্তন করিপেন। তিনি 
বুঝিয়াছিলেন, দেশের শাসনকার্ধ্য একূপভাবে নবাবের সহিত ভাগ “করিয়া 

জাইলে চলিবে না। দেশ স্ুশাসিত করিতে হইলে ইংরাজকেই সকল 

ভার গ্রহণ করিতে হইবে।) 
সে সময়ে নায়েব-দেওুয়ানরূপে মোহম্মদ রেজা থা বাঙ্গালায় ও রাজা 

সিতাব রায় বিহারের রাজন্ব আদায়ের কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্ত 
তাহার! গ্র্জাদিগের উপর নানা অত্যাচার করিতেন। হেষ্িংস্ তাহাদিগকে 

পদচাত করির। রাজন্ব আফিসগুলি কলিকাতায় তুলিয়া আনিলেন ও 

তছ্পরি রেভিনিউ বোর্ড সংস্থাপন করিলেন, এবং বঙ্গ.ও বিহারকে ১৮টি 

জেলায় বিভক্ত করিয়া জেলায় জেলার কালেক্টার নিধুক্ত করতঃ বর্তমান 

প্রণালীতে রাজত্ব আদায়ের স্থত্রপাত করিলেন। প্রতি জেলায় একটী 
করিয়া দেওয়ানী ও একটা করিয়া! ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হইল ও 
কালেক্টরের হস্তে বিচ'র ভার দেওয়া হইল । মোঁকদ্ধমার আপীলের ভন্ত 

কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামক ছুইটা উচ্চ আদালত 
শ্টাপিত হইল চি প্রকুতপক্ষে মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে কলিকাতাই এক্ষণে 

রাজধানী হইল। 

জমিদারগণের সহিত তিনি নূতন বন্দোবস্ত করিলেন। (পুর্ব জমি- 
দ্ারগণের মধ্যে যাহার! নির্ধারিত কর দিতে চাহিলেন, তাহাদের জমিদারী 

বজায় রহিল। যাহারা সম্মত হইলেন না, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ বৃতি দিয়া 

পরের সহিত জমিদারীর বন্দোবস্ত করা হইল!) | 

* স্প্য বৃদ্ধি €' ব্যয় হ্রাস ।- _সঙ্গে সঙ্গে হেস্িংস্ খরচ কমাইর! 
€কোম্পানির অর্থাগমের দিকে মন দিলেন । 

সিরা ০০, 



ওয়ারেন্ হেঙ্টিংস। ১০৬ 
পক্পর্ীনিচ পাস্তা আসি পাস্সপনিস্পাশিিপলা সি শি ২৯৮১ 

(প্রথমতঃ তিনি নবাবের বৃত্তি অনেক কমাইর দিলেন । কারণন্থরূপ 
বছিলেন যে, এখন নবাবের হস্ত হইতে শাসন ও বিচারাদি সমস্ত কার্ধ্যই 

কোম্পানি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, স্থতরাং অত টাকা বৃত্তি তিনি পাইতে 

পারেন না র্ 

অতঃপর তিনি দেখিলেন যে, সম্রাট সা-আলমকে বৃত্তি দেওয়ার 

কোন প্রয়োজন নাই । সাঁআলম তৎকালে মরাঠাদিগের হস্তে জীড়নক 

প্রার হইয়! তাহাপ্দেরই অধীনে বাদ করিতেছিলেন এবং এলাহাবাদ ও 
কড়াপ্রদেশ তাহাদিগকে দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন । ঠহেষ্টিংস্ দেখিলেন 

এলাহাবাদ ও কড়া! মরাঠারদিগের হাতে পড়িলে তাহার! বাঙ্গালার সীমান্তে 

আলিয়! পড়িবে । এতত্তি্ সম্রাটের বৃত্তি এখন মরাঠাদিগের হস্তেই 

বাইতেছে, উহ্থাতে ইংরাজদের কোন উপকার না হইয়। বরং তাহাদের 

প্রবল শক্রর বপবৃদ্ধি হইতেছে । এইব্ধপ ভাবিয়া হেষ্টিংস ৫০ লক্ষ টাক! 

মৃগ্য লঃয়া এলাহাবাদ ও কড়া প্রদেশ অযোধ্যার নবাবকে বিক্রয় 
করিলেন এবং সম্রাটের বাধষিক ২১ লক্ষ টাক] বৃত্তি বন্ধ করিয়া দ্িলেন। 

এই ব্যবস্থার ফলে কোম্পানির বায় বাধিক ২৬ লক্ষ টাক! কমিয়া 

গেল, তীহার! নগদ ৫০ লক্ষ টাকা পাইলেন এবং অধোধ্যার নবাবের 

রাজ্য ও বলবৃদ্ধি হওয়ায় বঙ্গদেশে মরাঠা আক্রমণের ভয় নিবারিত 

হইল) 

(অযোধ্য। প্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমায় অবস্থিত রোহিলথণ্ড দেশটাকে 
নিজের অধিকারভূক্ত করিবার জন্ত অযোধ্যার নবাব অনেকদিন অবধি 

চেষ্টান্বিত ছিলেন] কিন্তু রোছিলার! বিলক্ষণ সাহমী, সবলশরীর ও যুদ্ধ-. 

নিপুণ ছিল। (নতরাং নবাব একাকী উহাদিগের সহিত শক্রতা করিতে 
সাহসী না হইয়া হেষ্টিংসের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা! করিলেন। হেগ্রিংস্ 
রোহিলখণ্ড জয় হইলে মিত্র-রাজ্যের শক্তিবুদ্ধি ও সঙ্গে. সঙ্গে কোম্পানির 
কিছু অর্থাগম হইবে বুঝি! তাহার সাহাধ্যার্থ একদল _টৈ্ত পাঠাই 

লিপি লিলা স্িপিসিসসপস ি গরসম ওি 



৯০৪ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিছাপ । 
শি” সি এ. বিএ স্তর পট ব্রা রস সা্প্প 

দিলেন। ১৭৭3 শ্বীষ্টাকে রোহিগখণ্ড নবাবের হস্তগত হইল। নবাব 

কোম্পানিকে সাহাধোর মূল্য স্বরূপ ৪০ লক্ষ টাকা দিলেন ।) 

রেগুলেটিং এক্ট ।___হে সময়ে হেষ্টিংস্ গবর্ণর নিযুক্ত হইক্র এখানে 
আসেন, দে সময় কোম্পানির রাজকার্ষ্যের বিশৃঙ্খলতার বিষয় ই'লণ্ডে 
গবর্ণমেন্টের কর্ণগো5র হয় ও পার্লামেপ্ট. মহাসতায় এ সন্বন্ধে মান্দোলন 

উপস্থিত হয়। ফলে তাহারা বুঝিতে পারিলেন . ধে, কোম্পানির 

শালনপ্রণালীর সংশোধন আবপ্তক এবং তছুদ্দেস্তে ১৭৭৩ ্রীগ্টাবে তাহার! 

রেগুলেটিং একট ( ব! শাপন সংস্কার আইন) নামে এক মাইন প্রস্তত 

করিলেন। এতদ্বারা স্থির হইল যে, (১) অতঃপর বাঙ্গালার গবর্ণর 

“গরর্ণর-জেনারল্* নামে অভিহিত হইবেন এবং তাঁহার কাউন্সিলে ঝা 

মস্রিভার চারিজন স্দস্ত থাঁকিবেন। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গবর্ণর মন্ত্র 
সভাপিষ্টিত গবর্ণর জেনারলের অধীন হইবেন। (২) কলিকাতার পন্ুগ্রীম 

কোর্ট” নামে এক বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে । তাহাতে কলিকাতার 
অধিবাপীদিগের এবং বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের 

বিচার ভইবে। শ্রী বিচারালয়ে একজন প্রধান বিচারপতি ও তিনজন 

অধস্তন জজ থাকিবেন। তাহারা ইংলণ্ডের রাজ। কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, 
এ বিষয়ে কোম্পানির কোন ক্ষমত! থান্কিবে না । (৩) কোম্পানির শালন- 

সংক্রান্ত সকল বাপার পার্লামেণ্টের গোচর করিতে হইবে |) / 

ওয়ারেন্ হেষ্রিংস্; ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনা- 
রূল, ১৭৭৪ ।---১৭৭৪ ত্ীাবে ১ল! আগষ্ট তারিখে এই আইন জারী 

হুইল এবং ইহার ফপে এদেশে নূতন শাসনপ্রণাপী প্রবর্তিত হুইল। 
শুয়ারেন্ হেহিংস ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হটুলেন। 

কলিকাতায় সুপ্রীন কোর্ট স্থাপিত হইল এবং উহাতে হেষ্টিংসের বন্ধু সার 

ইলাইঞ্জ৷ ইন্পে প্রধান বিঠারপতি নিযুক্ত হইলেন । জেনারল কে গার্রং, 
কর্ণেল মন্মন্ সার কিলিপ'ফান্দিন্ ও বারওযেল সাহেব এই চারিজন 



ওয়ারেন হেগ্রিংস্। ১০৫ 
শাপলা পাটি শা শসি পাশপাশি পপি শা 

গবর্ণর ঞ্লেনারলের কাউন্সিলের দদস্ত হইলেন । উহ্া্দিগের মধ্যে 
বারওয়েল সাহেব অনেক দিন ভারতে ছিলেন ও হেট্রিংসের বদ্ধ ছিলেন। 
অপর তিনজন_-সার ফিলিপ ফ্রান্সিস, কর্ণেল মন্সন্ ও জেনারল 

ছক্কভারিং_এদেশে নূতন আনেন । 

মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড।--হেষ্টিংসের কাউহ্সিলের 
চারিজন সদস্তের মধ্যে কেবল বারওয়েলই গবর্ণর জেনারলের পক্ষপাতী 

ছিলেন। অপর তিনজন'তীহার বিরুত্ধবাঁদী ছিলেন । গবর্ণর জেনারল 
আইন অনুসারে অধিকাংশ সদস্তের মতের অনুবস্তী হইয়া চলিতে বাধ্য 

ছিলেন । ফলে হেষ্টিংসের সকল ব্যবস্থাই কাউশ্দিল উল্টাইয়৷ দ্দিতে 

লাগিলেন, হেষ্টিংসের আর কোন ক্ষমতা রহিল না । স্থযোগ বুঝিয়া তাহার 

শক্রর1 তাঙার নামে নান অভিষোগ আনিতে. লাগিল । এই সকল 

অভিযোগকারীদের মধ্যে মহারাজ নন্দকুমার প্রধান ছিলেন । নন্দকুমার 

উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি নবাব সরকারে ফৌজদারী, দেওয়ানী 

প্রভৃতি অনেক বড় বড় চাকরী করিয়াছিলেন, এবং বাদসাহ স-.আলমের 

নিকট মহারাজ উপাধি পাইয়াছিলেন। নানাকারণে নন্াকুমার হেষ্টিংসের 

শত্রু হইয়। দাড়াইন়া ছিলেন। এখন তিনি হেষ্টিংসের নামে উ৫কো5 

গ্রহণের অভিষোগ আনিলেন। হেষ্টিংদ দে কথ! সম্পূর্ণ অস্বীকার 

করিলেন এবং চক্রান্ত করার জন্য নন্দকুমারের বিরুদ্ধে সুগ্ীমকোর্টে 
গমভিবোগ করিলেন। ধী যোকদদমা শেষ না হইতেই, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাবে 

'মোহনপ্রনাদ নামক এক ব্ক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ 

উপস্থিত করিল যে, তিনি একখানি তমন্ৃক জাল করিয়াছেন। সুগ্রীম- 

কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজ! ইম্পের নিকট এই মোকদ্দমার 

বিচার হইল। বিগারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হইলেন, এবং ইংলতীর় 

"আইন অন্ুপারে জাল করার অপরাধে তীহার ফীলী হইল। 
পর বদর মননের মৃদ্া হইল ও তাহার পর ক্লেভারিং পরলোক 



১০৬ বালক পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহান। 
সন কস সিটি পতি পলো রর পে এতো পল ০ পা লো টিলা পাশ পা পো লী শা শালী এ এ পি পলিপ লিস্িসপন্িলি লা পনি এ ০ পপ পাস এ” ৮ 

গমন করিলেন। ১৭৮০ কষ্টাকে ফ্রালিগও হেষ্টিংসের সহিত ঘন্যুক্ধে 

আহত হইয়। ইংলগ্ডে চলিয়া গেলেন । সুতরাং হেষ্টিংস নিশ্চিন্ত হইলেন।, 
কিন্তু ফ্রান্সিস ইংলগ্ডে ফিরিয়| গিয়া ৪ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে. 

ছাড়িলেন না। | 
প্রথম মহারাষ্ত্রী় যুদ্ধ |___হেষ্টিংসের লমপ্নে ভারতে ইংরাজদের' 

প্রধান প্রতিতন্বী ছিলেন,_মরাঠাগণ ও মহীশৃররাজ । হেষ্টিংদকে এই ছুই 
শক্তির সঙ্গেই যুদ্ধ করিতে হইয়্াছিল। ত্ৃতীন্ব পেশোয়। বালাজী গা ও- 

য়ের কথ! তোমরা জান । পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হইয়। তিনি ভগ্রনবদয়ে 

শ্রাণত্যাগ করেন ও তাহার পুজ মাধবরাও পেশোয়া ছন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাকে 

্ 

নানা ফড়নবিশ। 

মাধবরাওয়ের মৃত্থ্য হইলে তাহার ভ্রাত! নারারণরাও পেশো। হন, ৮ 
কিছুকাল রাজ করিবার পর তিনি -খুল্পতাঁত রছুনাধরাওয়ের চক্রান্তে 



ওয়ারেন হেক্টিংস্। ১০৭ 
যা বলবার” আরজ খাপ পর ০ ২ পল কারি পিতা শত পি 

নিহত হন এবং রদুনাথ নিজেই সিংহাসন গ্রহ করেন। কিন্তু নারারণ 
রাওয়ের মৃস্থযকালে তাহার পত্ধী অন্তঃনন্বা ছিলেন। নারারণের মৃত্যুর 

অল্পদিন পরেই রাজ্জী এক পুত্র প্রসব করিলেন, তাহার নাম হুইল 

মাধবরাও নারায়ণ । রঘুনাথের ব্যবহারে হোলকার, দিদ্ধিয়। প্রতি 

সফলেই তীহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাহারা তাহাকে 

পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নান! ফড়নবিশ নামে এক 

বিচক্ষণ কর্মচারী ষ্ঠাঙ্কাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয। নারায়ণ রাওয়ের নবজাত- 

শিশু মাধবরাও নারায়ণকে পেশোয়! বলিয়া গ্রচার করিলেন। রঘুনাথরাও 
উপায়াস্তর ন। দেখিয়া! ইংরাজ কোম্পানির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ও সুরা 

নগরে ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়। স্বীকার করিলেন যে, হর্দি তিনি 

ইংরাঁজের সাহাধ্যে পুণার সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্ত হন, তাহা! হইলে তিনি 

বোস্বাইয়ের নিকটবর্তী সালুদেটু ও বাসীন নামক স্থানদ্ধর় ইংরাজদিগকে 
প্রদান করিবেন (১৭৭৫ )। এই সন্ধি বোস্ব।ই গবর্ণমেন্টের সহিত হুইয়া- 
ছিল, কিন্তু ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ইহার অনুমোদন না করিয়া পুরন্দর নামক 
স্থানে নান! ফড়নবিসের দহিত এই মর্মে সন্ধি করিলেন যে মরাঠারা রথু- 

নাথকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি দিলে তিনি পেশোয়া পদের দাবী 

পরিত্যাগ করিবেন। ইচাঁতেই সকল বিবাদ মিটিয়া যাইত, কিন্ত ইংলগ 

হইতে ডিরেক্টরের (অর্থাৎ কোম্পানির অধাক্ষেরা) স্থুরাটের সন্ধি অনুসারে 

কাধ্য করিবার আদেশ দিলেন। ফলে ইংরাঁজের সহিত মরাঠাদের যুদ্ধ 

বাধিল। প্রথমে ইংরাজ পঞ্ষের বড় স্বিধ! হইল না এবং ১৭৭৯ খ্রীষ্টান 

একদল ইংরাজ সৈন্য ওয়ার্থীমে'মরাঠাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে 

বাধ্য হইল। কিন্তু শঙ্জই হেঠিংস্ কর্তৃক বাঙ্গাল! হইতে প্রেরিত সৈম্বের 
দ্বার সে কলঙ্ক অপনোদিত হইল। মরাঠার! উপধুর্পরি কয়েকটা যুদ্ধে 
পরাজিত হইলেন এবং ইংরাজেরা গুজরাট,ও গোয়ালিয়র ছুর্গ অধিকার 
ফরিলেন। অবশেষে ১৭৮২ জীবে সিদ্ধি চেষ্টায় সালবাই নগরে উদ 

শা সপ পিলীন লিপ নিলা পি আটা পপর আসক ১০ সরল পিপল শি কর লী শপ বত লি” পপ সপ সা পাটি” 



১০৮ বালক পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
পাপা পপ সপ লালা পান পিপি কোি সস প সিল পা সি রিল শপ পপ ৯ পা তোপ পপর আকার কি 

পক্ষের মধো ধাদদ্ধিবন্ধন হইল। এই সন্ধি স্বার। মাধবরাঁও নারারণ প্রকৃত 

পেশোয়! বলিয়' স্বীক্কত হইলেন, রঘুনাথরা ও বার্ষিক তিন লক্ষ টাক! বৃত্তি 
পাইয়া প্রস্থান করিলেন, গুজরাট ও গোয়'লিয়র মহারাই্ী়দিগের হস্তে 

প্রতার্পিত হইল, এবং ইংরাজগণ সালপেট্, বাঁনীন, ও এলিক্কাণ্টা্বীপ প্রাপ্ত 
হইলেন । এই যুদ্ধকে প্রথম মহারাস্্রীর যুদ্ধ বলে। 

দ্বিতীয় মহীশূৃর যুদ্ধ ।.--যে সমর মহারাষ্্রীয় যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই 
সময়ে আবার মহীশুরের সহিও যুদ্ধ বাধিয়। গেল। প্রথম মহীশৃর যুদ্ধের 
অবসানে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত হায়দার আলির যে সন্ধি হুইয়াছিল, 
তদন্থপারে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দার আপিকে তীয় শত্রুর বিরুদ্ধে সাহাব্য 

করিতে বাধ্য ছিলেন। কিন্ত ইহার পরে মহারাই্রীয়ের। হায়দার আলির 
রাজ্য আক্রমণ করিলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হায়দরকে সৈম্ভাদি ছারা 
সাহাষ্য করিতে অনম্মত হন। এই জন্ত হাক্দর আলি পুনর্বার ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্টের সহিত শক্রতায় প্রবৃত্ত হন এবং যুদ্ধের স্থযৌগ অন্বেষণ করিতে 

থাকেন; কিছুদিন পরে ১৭৭৯ খ্রীষ্টান্বে ইংরাজদিগের সহিত ফরাসী- 
দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইংরাজের। হায়দরের রাজ্যাত্যন্তরস্থ ফরাদীদের 
অধিকৃত মাহী আক্রমণ করেন। হায়দর তাহাদিগকে নিষেধ করিজেন, 

তাহার! শুনিলেন না, সুতরাং হায়দর কুর্ধ হইয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ). ১৭৮১ খ্রীষ্ঠাঙধে ভিনি ৮০,০০০ সৈন্য মমবেত করিয়া 

কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করিলেন এবং পঙ্লিলুর নামক স্থানে একদল 

'ইংরাজ পৈন্ত বিনষ্ট করিলেন। 

ইহার পর ইংরাজ সৈল্ত তাহাকে বারবার পরা্িত্ করিল, তথাপি 
তিনি বুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন না। ১৭৮২ ্রীষ্টাবে সহসা তাহার মৃত্য 
হইলেও তীহার পুত্র টিপু স্থলতান ফরাপী সেনাপতি বুমীর সাহায্যে 
ইংবাজদের সহিত বুদ্ধ চালাইতৈ লাগিলেন। কিন্তু ১৮৩ ত্রীহান্দে 

ইংরাজদের সহিত ফল্সাপীদের সন্ধি হইল এবং বুলী টিপুর পক্ষ ত্যাগ 
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করিলেন। পরবৎসর মাঙ্গালৌর নগরে টিপু ইংরাজ গবর্ণমেন্টের সহিত. 

এই সর্তে সন্ধি করিলেন যে উভয় পক্ষই নিজ নিজ পূর্বব অধিকার পুনঃ- 
প্রাপ্ত হইবেন। হায়দর আলির সহিত ইংরাঞ্জ গবর্ণমেণ্টের এই -যুদ্ধ 

দ্বিতীয় মহীশুর যুদ্ধ নামে খ্যাত। 

"চৈৎসিংহের রাজ্যচ্যুতি।-_হুদ্ধের দরুণ অর্থের অনাটন হওয়াতে 
হেষ্টিংঘকে আবার অর্থাগমের উপায় চিস্তা করিতে হইল। তৎকালে 

বারাণসীরাজ্য ইংরাজগবর্ণমেণ্টের করদরাজ্ো পরিণত হইয়া তাঁহাদের 

রক্ষণাধীন ছিল। বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহ ইংরাক্মদিগকে বাৎসরিক 
২২| লক্ষ টাক। কর দিতেন,। চৈৎসিংহ বিলক্ষণ ধনশালী ছিলেন। 

হেষ্টিংস এই ছুঃসময়ে চৈৎমিংহের নিকট অতিরিক্ত € লক্ষ টাকা ঞব 

চাহিলেন। অবশ্ সঙ্কটকালে সামস্ত রাজগণের নিকট হইতে সাহাধ্য 

গ্রহণের প্রথা চিরকালই চপিত আছে । যাহ! হউক, চৈৎনিংহ ছই বৎসর 
এ কর দিয়া পরে আপনার অভাব জ্ঞাপন করিয়৷ পত্র লিখিলেন। 
হেষ্টিংস এই জন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া! তাহাকে বন্দী করিলেন। তিনি পলায়ন 
করিয়া বিদ্রোহী হওয়ায় হেষ্টিংদ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, এবং তাহার, 
ভ্রাতুদ্পুত্রকে বারাণসী প্রদান করিলেন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি বারাপসীরাজের 
দেয় কর বঞ্ধিত করিয়! ৪০ লক্ষ টাকা করিলেন এবং তাহার হস্ত হইতে 

সমস্ত রাজোচিত ক্ষমতা কাড়িয়। লইলেন। 

অযোধ্যার বেগম নিগ্রহ ।--চৈৎসিংহের পদচ্যুতির কিছু দিন. 
পরেই হেষ্টিংদ আর এক উপায়ে কোম্পানির ধনাগার পুরণ করেন। 

১৭৭৫ প্রীষ্টাঞ্ধে অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা অঙ্গীকার করেন যে তিনি 

নিজরাজ্য রক্ষার জন্ত একদল ইংরাজ সৈন্য অধোধ্যায় রাখিবেন ও উহার. 
পোষণের ব্যয় বহন করিবেন। কিন্ত এ সৈন্ত পোষণের বায় যথা সময়ে 

ইংরাজদিগকে দিতে ন! পারায় তিনি কোম্পানির নিকট প্রান দেড় কোটি, 
টাকা খুনী হন। এক্ষণে হেষ্রিংস এ টাক! চাহিলে, নবাব জানাইলেন ফে 
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তাহার পিতার সঞ্চিত বন্ধ অর্থ তাহার বিমাত। বেগমদিগের হস্তে আছে। 

ধী অর্থ আদায় করিতে ন। পারিলে তিনি খণ পরিশোধ করিছে পারিবেন 

না। তৎকালে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় ও নান কারণে বেগম- 

দিগের উপর হেষ্টিংসের বিরাগ উপস্থিত হওয়ায় হেষ্টিংস নবাঁবক্ষে এ টাকা! 
আদায়ের অনুমতি দিলেন । নবাব বেগমদিগকে বিশেষ পীড়ন করিয়া! 

অনেক টাক! আদায় করিয়া লইলেন। 

পিটের ইণ্ডিয়। একটু ।-ভারতে এই সকল যুদ্ধ বিগ্রহ-অশাস্তির 
কথা শুনিয়া ইংলগ্ডের অনেক লোকের মনে কোম্পানির রাজ্যশাসন- 

প্রণালীর উপর অশ্রদ্ধা জন্মিল এবং তীহাদের আন্দোলনের ফলে ১৭৮৪ 

্রীষ্ঠাব্ধে পার্লামেন্ট ভারতবর্ষের শাসন সম্বন্ধে আবার একটা নৃতন আইন 

বিধিবদ্ধ কবিলেন। এই আইনটা ইংলগ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী 

উইলিম্বম পিট সাঁচেব কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। পূর্বে “কোর্ট অব ডিরেতা রূস্” 
বা কোম্পানির অধাক্ষগণের সভ। দ্বারাই কোম্পানির সকল কার্য পরি- 

চালিত হইত । এক্ষণে এই ব্যবস্থা হইল যে, ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিশেষ 

গ্রয়ৌজনীয় বিষয়গুলি অতঃপর একটা ক্ষুদ্র কমিটা কর্তৃক নির্বাহিত 

হইবে। ডিরেক্টর সভার সভাপতি, সহকারী সভাপতি ও একজন প্রধান 

সদস্ত এই কমিটার সদস্ত নিষুক্ত হইবেন।” এই কমিটীকে রাজার দ্বারা 

নিষুক্ত “বোর্ড অব্ কণ্ট্যোল' নামক নূতন সভার তত্বাবধানে কার্ধ্য করিতে 

হইবে। গবর্ণর জেনারল প্রভৃতি কর্মচারীদিগের নিয়োগের ভার এই আইন 

ছ্বাগা ডিরের সভার হন্তেই নিহিত রহিল বটে, কিন্ত স্থির হইল যে 

বে'্ডের অনুমোদন ভিন্ন তাহার! কাহাকেও নিধুক্ত করিতে পারিবেন না। 

বো ইচ্ছা করিলে ষেকোন কর্মচারীকে কর্ধচ্যুত করিঠে পারিবেন। 

এইরূপে ভাঁরত-শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা সম্পূর্ণজূপে বোর্ডের হস্তেই সন্ত 

হুইয়াছিল। ৰ ৃ 
হেগ্টিংসের বিচার ।---১৭৮৫ হীষ্টাবে হেষ্টিংস কর্ম হইতে 
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ববসর গ্রহণপুর্বক স্বদেশযাত্রা কারণেন। তাহার বিরুদ্ধে সার ফিলিপ 

ফ্রান্দিন প্রসৃতির আন্দোলনের ফলে, তিনি শ্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পর 

বৎমর পার্লামেন্ট মহাসভার বার্ক, ফক্স প্রভৃতি বাগ্সিগণ তাহার নামে 
 রোহিলাদেশ লুষ্ঠন, অধোধ্যার এেগেমধিগের নিগ্রঃ, নন্দকুষারের ফাসি, চৈৎ- 

পিংহের পদচ্যুতি প্রভৃতি কার্ষোর জন্ত অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। সাত 

বৎসর ধরিয়া লর্ডদ্ সভার নিকট এই মোকদ্ধমার বিচার হইল। কিন্ত 

অবশেষে বিচারকগণ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ বলিয়! সিদ্ধান্ত করিলেন। : 

হেষ্টিংসের চরিত্রে |__এই মক্ল অভিযোগ সম্বন্ধে মতভেদ 

যাহাই থাকুক, একথা সকলকেই স্বীকার করতে হইবে যে হেিংদের 

স্বারা ভারতবর্ষের অনেক উপকার হইয়াছিপ। রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে পূর্বে 

যে প্রজাগীড়ন হইত, হেষ্টিংস তাহ। নিবারণ করিতে চেষ্টা করেন। তাহার 

গ্রধন্ধে আধুনিক বিচারালম € পুলিশের মূলভিত্তি সংস্থাপিত হয়। তিনিই 

প্রথমে পগ্ডিতদ্দিগের দ্বার হিন্দু আইন সঙ্কলন করান। তিনি বিলক্ষণ 

বিস্বোৎসাহী ছিলেন। তীহার অধিকারকালে স্ুপ্রসিজ্ধ এসিয়াটিক 

সোনাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থৃবিধ্যাত সার উইলিয়ম্ জোন্স, মনুসংহিতা 

শকুত্তলা প্রভৃতির অনুবাদ করিয়া এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের উপর ইউ- 

রোপীয়গণের দুষ্টি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। মুসলমানদিগের শিক্ষার 

স্কৃবিধার্থ হেষ্টিংদ কলিকাতা মহানগরীতে প্রদিন্ধ মাদ্রাস! সংস্থাপন করেন। 

উতাই অধুন! সুপ্রসিদ্ধ মাদ্রাস! কলেজে পরিণত হইয়াছে । গবর্ণর জেনারল 

₹ইয়। বোগ্বাই ও মান্দ্রীজ প্রেসিডেন্সিতে তিনি যে সকল রাজনৈতিক 

কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তৎসমুদর পর্যালোচনা! করিলে হেষ্টিংসকে 

একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন। অধাবসায়ণীণ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কার্ধতৎপর, 

ও সাহসী শাসনকর্তা বলিয়া এ করিতে হয়। 

হেষ্টিংসের সময় ইংরাজরাজ্যের পরিমাণ ।-- স্ 
যখন এদেশ ত্যাগ করেন, তখন উত্তর ভারতে বাঙ্গাল, বিহার ও 

চর চু 



৯১২ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস 
শিপ পাপ পসরা আসিস 

বারাণসী প্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতে উত্তর সরকার প্রদেশ ও মান্রাজ, 

দেবীকোট্রা, নাগাপত্তন, বোম্বাই, সালসেট, বাসীন, এলিফাণ্টা, সরা ছুর্ন 

-/৬,  গুঃহেস্িংসের গমন কালে 
4 ১2 ইংরেজ অধর 

৫৫৮2 ২ রতবর্ষ ৃ  

১২০৮ মইস্ছর ৮ 0৯ 
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লু গেগ 

প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্থান ইংরাজ রাজ্যের অন্তভূত হইয়াছিল ? 

এতত্তিন্ন অযোধ্য। ও আর্কট য়াজ্য কোম্পানির মাশ্রিত রাজ্য বলিয়া? 

পরিগণিত হুইয়াছিল।. 



ঘাদশ অধ্যায় । 
-৪০:- 

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ও সার জন্ শোর্। 

সার জন্ ম্যাকৃফারসন্।-_-ওযারেণ হেষ্টিংসের পর লর্ড কর্ণওয়া- 
'লিম্ গবর্ণর জেনারল নিধুক্ত হইলেন । ১৭৮৬ খ্রীষ্টাঝে কর্ণওয়ালিস্ কলি- 
কাতায় উপদ্থিত হইয়া ভারতব্ষের শাসনভার গ্রহণ করেন । কর্ণওয়া- 

লিসের নিয়োগ ও তাহার ভারতবর্ষে আগমন এই উভয় ঘটনার মধ্যে ২০ 

মাস কাল অতিবাহিত হুইয্নাছিল। এই ২০ মাস কাল অর্থাৎ ১৭৮৫ 
ধ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারি মাস হইতে ১৭৮৬ থ্রীষ্টাব্ষের সেপ্টেম্বর মাস পর্ধ্য্ত 

গবর্ণর জেনারলের কাউন্সিলের প্রধান সহ্য সার জন্ ম্যকৃফারদন্ ভারত- 
বর্ষের শাসনকার্যা নির্বাহ করেন। ইহার শাসনকালে ভারতবর্ষের ইতি- 

হাসে কোন বিশেষ ঘটন!1 ঘটে নাই। 

লর্ড কর্ণ ওযালিস্ ।-_-নর্ড কর্ণওয়ালিসের পুর্ববে কোম্পানি আপন 

পুরাতন কর্মচারীদিগের মধ্য হইতেই শাসনকর্তা ও অন্তান্ত প্রধান কর্ম 
চারিগণকে নিযুক্ত করিতেন । কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এই 
নিক্ষমের ব্যতিক্রম ঘটিতে আরম্ভ হইল । লর্ড কর্ণওয়ালিস্ সন্্ান্ত বংশের 
সন্তান, পূর্বে কখন কোম্পানির অধীনে কাধ্য করেন নাই। কিন্ত 
তিনি নানাবিধ উচ্চ রান্রকাধ্য করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন। 

তাহার নিশ্শমল চরিত্র ও স্বাধীন-চিত্ততার জন্ত সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা 

করিতেন। তিনি এখানে কার্ধাভার লইবার পূর্বে এই সর্ত করিলেন 

যে, তাহার কাউন্দিলের"সদস্তগণ তাহার সহিত ভিন্নমত হইলেও তিনি 

আপন মতান্ুসারে কার্ধা করিতে পারিবেন । সুতরাং ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের 
মত তাহাকে লহযোগীদিগের প্রতিকূলতা সন করিতে হয় নাই। 

[০ 
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সপ পিসি পাপা পাখি তিশা 

০৪১ 

শাসনপ্রণালী ্রস্ৃতির সংস্কার ।--হর্ড কর্ণওয়ালিস্ শীসন- 
ভার গ্রহণপূর্ববক প্রথমে শাসনপ্রণালীর অনেক দোষ সংশোধন করিলেন। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস্। 

ক্লাইব ও হেষ্টিংদ অনেক চেষ্টা করিয়াও কোম্পানির কর্মচারীদিগের 
উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি দোষ সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করিতে পারেন নাই। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কর্ম্মচারীদিগের ঘোগ্যতান্রুপ বেতন নির্ধারণপূর্ববক এই 

কঠোর নিয়ম প্রগার করিলেন যে, অতঃপর কোন অন্তায় উপায়ে অর্থো- 

পার্জন করিলে সকল কন্মচারীই উপযুক্তরূপে দণ্ডিত হইবেন। 

বিচারকাধ্য সম্বদ্ধে তিনি অনেক উন্নতিপাধন করেন। ওয়ারেন্ 

হেষ্টিংসের ব্যবস্থাস্ুসারে প্রতি জেলায় কাজেক্ট'ররাই রাজন্ব আদায় ও বিচার 
উভভ্প কার্ধা সম্পন্ন করিতেন ॥। কর্ণগয়ালিস্ বিচারকার্যের ভার বাজন্- 

সংক্রান্ত কর্মচারীদিগের হস্ত হইতে লইয়া নুন নিযুক্ত ইংরাজ ভদিগে 

হস্তে সমর্পণ করিলেন! এতদ্িশ্ন তিনি কলিকাতা, ঢাকা, পাটুন! ও মুর্শি- 
দ্বাবাদ নগরে *প্রবিন্দিগাল কোট” শীষে চাঞ্টী উচ্চতর আদালত সংস্থাপন 

করিলেন । আদালতের কার্ধ্য-প্রণালী ইহার সময়েই প্রথম নি্ধীরিত হয়। 



লর্ড কর্ণওয়ালিস্। ১১৫ 
পাপা পাপ পি সি শমী সপ পর পর এ রসি পিতা ৮ এত সানি এ 

কর্ণগয়ালিসের শাসনকালে পুলিশ সম্বন্ধে অনেকটা স্ববন্দোবন্ত হয়। 

নানা স্থানে থানা সংস্থাপিত হয়, এবং প্রত্যেক থানায় ' এক এক ভন 

দারোগ! নিযুক্ত হন। এই দকল পুলিশ কর্মচারী তৎকালে জেলার 

জঞ্জের অধীনে কার্য করিতেন। কর্ণওয়ালিসের সময়ে অনেক নূতন, 

আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং সাধারণের সুবিধার জন্ত প্রচলিত আইনগুলিকে 
বাঙ্গালা ও ফারসী ভাষায় অনুর্দিত কর! হয়। 

বাস্কালার ভূমিঘটিত রাজস্থের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ।-_ 
বাঙ্গালার ভূমিঘটিত রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করাই লর্ড কর্ণ গয়ালিসের 

সর্বপ্রধান কা্য। পূর্বে মোগল সম্রাট আকবরের প্রবর্তিত নিম অন্ু- 

সারে বাঙ্গালায় ভূমির রাজস্ব আদায় হইত। জমিদারের! প্রজাদিগের 

নিকট কর আদায় করিতেন ও তজ্জন্ত ভূমির রাজস্বের কিয়দংশ পারি- 

শ্রমিক স্বরূপে প্রাপ্ত হইতেন। কোন্ ভূমি হইতে প্রতি বৎসর কত 

রাজন্ব আদায় হইতে পারে, তাহার কোন নির্ধারিত বন্দোবস্ত ছিল ন। 

স্থতরাং এক ভূম হইতেই ভিন্ন ভিন্ন বৎসরে ভিন্ন ভিন্ন হারে খাজনা 

আদায় হইত। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ প্রথমে জমিদারদের সহিত পাঁচ 

বৎসরের ইজার! বন্দোবস্ত করিতৈন, কিন্তু তাহাতে সুবিধা না হওয়ায় 

পরে বৎসরে বৎদরে ইজারা দিবার বাবস্থা করা হয়। একপ অস্থায়ী 

বন্দোব'স্তর ফলে কোম্পানির রাজস্বের কিছুই স্থিরত৷ ছিল না, আর 

জমিদারেরাও জমিপধারীর উন্নতির দিকে মন দিতেন না। এই সমস্ত 

অন্ুবিধা-দেখিয়া সার ফিলিপ্ ফ্রাদ্দস্ ভমিদারদিগের সহিত চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত কর! উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করেন। বহু বিগারের পর 

ডিবেক্টব্র সভা ফ্রান্সিদে মতেরই পোন্কতা করিলেন, এবং লর্ড 

কর্ণওয়ানিস্ত ক জ'মণগণের সহিত চিস্থারী বন্দোবস্ত করিবার আদেশ 

দিলেন। লর্ড বর্ণংয়ালিস্ ১৭৮৯ শ্রীচছ্দে এই কাধ্যে হস্তক্ষেপ 

কৰিগেন। ১৭৯১ এষ্টাবে ছই বকরের চেষ্টায় খ'জনার হারণনছবারণ, 
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সমাপ্ত হইল। আকবরের সময়ে নিরিখ অর্থাৎ খাজনার হার নির্ধারণ 

করিবার পূর্ব্বে জরিপ জমাবন্দি করা হইত, অধুনা! ইংরাজ অধিকারেও 
তাহাই হুইল্গা থাকে। কিন্তু কর্ণওয়ালিস্ খাজনার হার নির্ধারণ করিবার 

পুর্ব্বে জমি জরিপ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি পূর্ব পূর্ব্ব বৎসর 
গড় ধরিয়। ভবিষ্যতের হার নির্ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তাহার 

নির্দিষ্ট হারে থাজন! দিবার নিয়ম ১০ বৎসরের জন্ত প্রবস্থিত হয়। এই 
জন্য এ বন্দোবন্তের নাঁম দশসাল! বন্দোবস্ত । পরে ১৭৯৩ শ্রীষ্টাবে এই 

দ্শসালা বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিবার আইন বিধিবদ্ধ হয়। চিরস্থায়ী 

বন্দোবস্ত অনুসারে বাঙ্গালার ভূমিঘটিত রাঞ্জন্ব সর্বসমেত প্রায় ৩ কোটি 
টাকা নিপ্ধীরিত হয়। অস্তাপি বাঙ্গালাদেশ হইতে এ নির্দিষ্ট টাকা আদাম্র 

হইয়। থাকে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়াতে জমিদারগণ ভূমির 
প্রক্কত স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন। ইহার! গবর্ণমেণ্টকে নির্দি্ই রাজন্ব দিয়া 

জমিদারীর সমস্ত আর স্বর়ং ভোগ করিয়! থাকেন, জমিদারীর আয় বুদ্ধি 
হইলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাদের নিকট অতিরিক্ত রাজন্থের দাবী করিতে পারেন 

ন!। এক সময়েই বাঙ্গালা, বিহার, বারাণসী ও উত্তর সরকার এই কয়টা 
প্রদেশে এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত 
হওয়াতে জমিদারদিগের অনেক সুবিধা হইক্লাছিল বটে, কিন্ত প্রভাদিগের 

বিশেষ সুবিধা হয় নাই । কারণ জমিদারগণ ইচ্ছা! করিলেই খাজনাবৃদ্ধি 

করিতে পারিতেন । অধুন! প্রজাস্বত্বিষয়ক আইন বিাঁধবন্ধ করিয়া 

গবর্ণমেণ্ট প্রজাদের অনেকটা সুবিধা করিয়াছেন । ূ 

তৃতীয় মহীশর যুদ্ধ "দেশীয় রাজগণের সহিত যুদ্ধ কর 

ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ ছিল। কর্ণওয়ালিসও যুদ্ধ- 
বিগ্রহের পক্ষপাতী ছিলেন না। তথাপি তাহাকে বাধ্য হইয়া মহীশূরের 

টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। হারনদরের পর টিপু রাজ। 

হুয়া হিন্দু ও শ্রীষটান প্রজ্কার্দিগের উপর বিষম অত্যাচার করিতে আর্ত 



লর্ড কর্ণওয়ালিস্। "১১৭ 
০ 

করেন এবং অনেককে বলপুর্ব্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা 
করেন। ১৭৭০ গ্রীষ্টাবধে তিনি ইংরাজ গবর্ণমেপ্টের মিত্ররাজ্য ত্রিবাঙ্কোড় 
আক্রমণ করিলেন। কর্ণওয়ালিস্ প্রথমতঃ টিপুকে এই অন্তায় কার্য্য 
করিতে নিষেধ করিলেন, কিন্তু টিপু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন ন|। 

কর্ণওয়ালিস্কে অগত্যা টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে হইল। কর্ণ- 
ওয়ালিস্ শ্বয়ং ইংরাজ গবর্ণমেপ্টের সেনাপতি হইয়া! যুদ্ধযাত্র: করিলেন । 
নিজাম ও মহা রাই্ীযগণ টিপুর বিরুদ্ধে কর্ণগয়ালিসের সহায়তা করিলেন। 
১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ সৈল্ত টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করিল। 

ডথন টিপু সন্ধথিপ্রার্থনা করিলেন, ১৭৯২ খ্রীষ্টাবে শ্রীরঙ্গপত্তনে সন্গিবন্ধন 

হইল। টিপু তদীয় রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরাজের হছুন্তে সমর্পণ করিলেন:। 
কর্ণওয়ালিস্ উহার কিয়দংশ মহারাষ্ট্ীয়দিগকে ও কিরদংশ নিজামকে ভাগ 



১১৮ বালক-পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
পোস্ট পাস পসদ িসি ত পসছ পোপসপি শি জপপা রী তি পটল িপািশ পপি তা তা সী পা শির পান্পিতাসপস্টিপম্পিন্্ধ। পা সস লি পপি লা 

করিয়া দিলেন। এতস্তিন্ন ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট টিপুর নিকট তিন কোটি 
টাক! পাইলেন । মহারাস্্ীয্গণ ৩০ লক্ষ টাক! পাইলেন। টিপুর 

দুইটা পুল্র সন্ধিপত্রের প্রতিতূষ্বর্ূপে বন্দীকুূত হইলেন। টিপু পরাজিত 
হইবার পর প্রতিহিংসার জন্ত নিরস্তূর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 

১৭৯৩ শ্রী-ার্ষে ক্ণওয়াপিস্ পদত্যাগপূর্বক স্বদশযাতর! করিলেন। 

বিলাত ধাইবার পর টিপুর পরাজয়ের পু:স্কার স্বরূপ ইংঞগ্ীয় গবর্ণমে্ট 

কর্ণ গগালিন্যক মাকু হস উপাধি প্রদান করিলেন। কর্ণওয়।পিদের পর 

সার জন্ শোর্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিুক্ত হইলেন । 

সার জন্ শোর্।-_-সার জন্ শোর্ গবণব জেনারল হইধার পূর্বে 

ভারতব ধাঁ কোম্পানির কার্যো নিযুক্ত ছিলেন । এই সময়ে বাঙ্গালার 

ভূ্মঘটিত রাক্শ্ের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংস্থাপন 'ধষযে সার জন্ শোর্ 

কণছয়ালিদের বিশেষ স্ভায়চা করিয়াছিলেন। তংকাপে সার জন্ 
হি হবন সংক্রান্ত সমুদয় বিষয়ের বিশেষন্তর ছিলেন। 

উদ্াসান নীতি |-ইংলগ্ডের কর্তুপক্ষের মভি প্রায় অনুদারে তিনি 

চি রাগগণ সম্বন্ধ ইদাপান নীতি মবশন্বন করিম্নাছিলেন অগা তিনি 

তাহাদের বিবাদ বিসংবাদ বা রাজ্যপংক্রান্ত কোন ৫বষমেই হস্তক্ষেপ 

করিতেন না| এই উদাসীন রাজনীতির ,ফলে টিপু ও মহারাস্ট্রীয়গণ 

প্রবল &ইপা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত মিত্ররাঞ্জযদমূহের প্রতি অত্যাচার 

আরন্ত করেন। নিজাম মহারাইীয়গণের হস্তে লাঞ্ছিত হন। 

অযোধ্যার নূতন নবাব ।--১৭৯১ ্রীষ্টান্বে অধোধাঁর নবাব 

আসক উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে উদ্দীর আলি অযোধ্যার সিংহামন অধিকার 
করেন। কিন্তু উজীর আলি লোক ভাল ছিলেন না। এই জন্য সার 

জন্ শোর্ উজীর আলিকে সিংহাপনচ্যুত করিয়া! পূর্ব্ব নবাবের শ্রাতা 

সাদং আলিকে অযোধ্যার নবাবীতে অভিষিক্ত করেন। সাদং আলি 

ইংরাজদিগকে এলাহাবাদ ছুর্থ অর্পণ করেন। 



লর্ড ওয়েলেস্লি। ১১৯ 
পপ সে সত সে সম সা আরব্য ব্য 

টি সি ৯ প্্স্মপিপসসপপসা স ৯ শপস৯-লস্সি 

সার্ জন্ শোর্ ১৭৯৮ খ্রীষ্ঠাবে পদত্যাগ পূর্বক ্বদেশযাত্রা করেন। 

তাহার সময়ে সিংহল প্রভৃতি স্থানে ওলন্দাজদিগের অধিকৃত প্রদেশসমূহ 

ইংরাজদের হুম্তগত হয়। দেই জন্য তিনি “লর্ড টেইনমাউথ্ উপাধি 

প্রাপ্ত হন। ৯. 

ব্রয়োদশ অধ্যায়। 

লর্ড ওয়েলেস্লি। 

সার্ জন শোরের পর জর্ড মনিংটন্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিম 

হছন। ইনি 'মাকুইস্ অল ওয়েছ্স্লি উপাধি. প্রাণ্ত হইয়াছিলেন 

এবং সেই নামেই ইনি ইতিঠাসে পরিচিত। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাকের ৯ই মে 

তারিবে ওয়েলেস্লি কলিকাশায় উসস্থিহতন। তিনি যেষন সুপগ্ডিত, 
স্থবক্তা ও স্ুরসিক হিলেন, হেমনই উংসাহশীল, পরিশ্রমী ও কার্য্যনিপুণ 

ছিলেন। ভারতবধের শাসন্ভার গ্রগণ করিবার সময়ে তাহার ৩৭ বৎসর 

মান্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল, কিন্তু চারি বদর কাল বোর্ড অব্ কণ্টোলের 
অন্ততম সদন্ত থাকিয়া তিনি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ 

করিয়াছিলেন। এই সময়ে স্থপ্রণ্সন্ধ ফরাঁদী বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট 
মিশরে ফরাসীদের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং পরে তিনি 

ভারতবর্ষে আলিতে পারেন এক্্প আশঙ্কা হইতেছিল। ভারতবর্ষেও তখন 

হায়দর আলির পুজ টিপু ম্থলতান ফরাসী্দিগের সাহাধ্যে ইংরাঁজকে 
ভারত্ততৃমি হইতে বিদুরিত করিবার আশা করিতেছিলেন। নিজাম ও 
সিদ্ধিয়ার রাজ্যেও অনেক ফরাপী সৈন্ট ছিল। 

ওয়েলেসলির শাসননীতি |-_ভারতের সমন্ত তবস্থ। পর্য্যা- 



১২০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
সি পর ওজর সস্তা ্আস্পএ 

লোচন৷ করিয়৷ ওয়েলেন্লি বুঝিতে পারিলেন যে, ভারতীয় রাজগণের 

সম্বদ্ধে আর উদ্দাসীন নীতি অবলম্বন করিয়া! থাকিলে চলিবে না। 

সাহারা যতদিন স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতে পারিবেন, ততদিন তাহারা 

বিবাদ বিসংবাদ পরন্বাপহর্ণ প্রভৃতি করিতে ক্ষান্ত হইবেন না, ভারতেও 

শাস্তি স্থাপিত হইবে ন!। বিশেষতঃ ভারতে আর কোন ইউরোপীয় "শক্তি 

প্রবল থাকিলে তাহারা স্থবিধামত তাহার সাহায্যে ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টকে 

লর্ড ওয়েলেস্লি। ৰ 

বিপন্ন করিতে পারেন। সুতরাং ওয়েলেস্লি স্থির করিলেন যে, দেশীয় 

রাজগণকে সামস্তশ্রেনীতৃক্ত করিয়া তাহাদিগকে ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের 
ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে হইবে । ভারতভূমিতে ইংরাজ জাতি 
সর্বস্ব! হইবেন, ইংলগ্ডের রাজ] ভাদ্বতের চক্রবন্তী রাজা হইবেন, 

ভারতবর্ষে ফরাসী বা অন্ত কেন ইউরোপীয় জাতির ক্ষমত! থাকিবে না, 

ইহাই হইল তাহার রাজনীতির মুলমন্ত্র। তিনি গ্রন্তাব করিলেন যে, 



লর্ড ওয়েলেদ্লি। ১২১ 
০ 

£পর দেশীয় রাজগণকে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ 

হইয়া! শ্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট ভারতে সর্বপ্রধান 
রাজশক্তি। কোন রাজা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কাহারও 
সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিতে পারিবেন না, এবং ইংরাজ ভিন্ন অন্ত কোন 

বিদেশীয় লোককে নিজ সৈনিক শ্রেণীর অন্তরূক্ত করিতে পারিবেন না। 

ষদি রাজার রাজ্য বৃহৎ হয়, তাহা ভইলে তাহাকে নিজ রাজে] ইংরাজ 
সেনানীর অধীনে একদল সৈম্ত পোষণ করিতে হইবে ) আর যদি রাজ্য 

গ্ষুদ্র হয়, তাহ! হইলে তাছাকে কর দিতে হইবে । যে রাজ। এই 
সকল নিয়মে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধি করিবেন, ইংরাজ 
গবর্ণমেপ্ট তাহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন 
না, তাহাকে বহিঃশক্র্র উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবেন, এবং তীহার রাজ্যে 
বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে তাহা দমন করিবেন। দেশীয় রাজগণের সহিত 
এইরূপ সম্বন্ধ "সাব্সিডিয়ারি এলায়েন্স» বা সামন্ত সম্বন্ধ নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে । 

নিজামের সহিত নন্ষি |__-যে সময় ওয়েলেস্লি দেশীয় রাজগণের 
সহিত এইবূপ পসাস্ন্ত সম্বন্ধ” স্থাপন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, সে 
সময় মোগল সাআাজ্যের সম্পূর্ণ ভগ্রদশ!, দিল্লীর নামমাত্র বাদসাহ সিন্ধিয়ার 

আশ্রিত। তথন শিখেরাও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে নাই, শিখবীর 
রণজিৎ সিংহ সবেমাত্র আফগানরাজের নিকট লাহোর শাসনের ভার 

পাইয়াছেন। স্থতরাং উত্তর ভারতে সে সময় কোন প্রবল রাজা ছিলেন 
না। কিস্তু দক্ষিণ ভারতে তিনটা শক্তিশালী রাজ্য বর্তমান ছিল,_ 

মরাঠা, মহীশূর ও নিজামরাজ্য। এই তিন রাজ্যের মধ্যে নিজাম রাজ্যই 
সর্বাপেক্ষা ছূর্বল ছিল। অতএব ওয়েলেস্লি সর্বপ্রথমে নিজামকে 

উপরিউক্ত সন্ধিহৃত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য আহ্বান করিলেন। নিজামও 
অল্পদিন পূর্বে মরাঠাদিগের হস্তে পরাজিত "ও লাঞ্চিত হইয়াছিলেন, 



১২২ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

স্ৃতরাং ইংরাজের আশ্রয় স্তাহার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে মনে করিয়! 

তৎক্ষণাৎ ওয়েলেস্লির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং ইংরাজরাজের সামস্ত 

শ্রেণীভূক্ত হইলেন। তিনি ভাগার ফরাসী সৈন্তগণকে ছাড়াহয়। দিলেন ও 

তাহাদের পরিবর্তে একদল ইংরাজ নৈন্য গ্রহণ করিলেন, এবং তিনি 

স্বীকার করিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যহীত তিনি কাহারও 

সহিত যুদ্ধ বা সন্ধি করিবেন না। ইংরাক্গদিগের সহিত এই সন্ধির ফলে 

ভারত: "রাজ সাম্রাজ্য ওছির সঙ্গে সঙ্গে তাহার র'গ্যেএও যথেষ্ট 

শ্রীবৃদি : হয়াছে। ৬ 

চতুর্থ মহ?শুর যুদ্ধ ।-_-১৭৭৯' ্রীগান্দে ওয়েলেন্লি  টিপুকে 

নিগাণ্েং 2৭ সাঞ্গিঠে মাধন্ধ কাঁংবাৰ প্রস্তাব কারলেন। কিন্ত টিপু 

ইংরাঞ এবশমেণ্টর তএশক্র | *+লা সইনেহ 21 সগ্রাহ কিলেন। 

ওয়েণে দল তাহার বকু-ন্ধ শুদ্ধ বাষণা করিয়া স্বগং যুদ্ধর বন্দোবস্ত 

কফরির জগ মান্দ্রজে ডপহিঠ হলেন হংগজ ও ন্জামের দেল 

সমণেত 5£য়া যুদ্ধযঃঞ কর? টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইখ। লিজ পাজধানাতে 

পলায়ন ক'লেন | হংরাঞ্জ সেনাপতি হাগিন্ তাহার রাজধানা এর 

পত্তন আক্রমণ করিলেন । বুক্ক্ষেত্রে বারের গ্তায় যুদ্ধ করিতে করতে 

টিপু নিত হইগেন। টিপুর মৃত্যুর পর, তাগার রাগ্যের মধা ভাগ মহী- 

শূরের পুদতন [ংন্দুরাঞ্জাদিগের একজন বংশধরকে প্রদান করা হইল, 

কিয়দংশ দাহায্োর পুরস্কার স্বরূপ নিজামকে দেওয়া হইল, এবং অবশিষ্ট 

অংশ হংবাঞজজ গব্ণমেন্টের অধিকারহুক্ত হইল। টিপুর পুজ্রের। ইংরাজ 

গবর্ণণেন্টের বুত্তিভোগী হইজেন। টিপুর সহিত ইংরাজের এই যুদ্ধ চতুর্থ 

মহীশৃৎ যুদ্ধ নামে খাত । 

দ্বিতীয় মহা রাষ্রীয়র যুদ্ধ |__টিপুর পর মরাঠাদের পালা আালিল 

এই সময়ে মচারাস্ট্রীর় শঞ্ষি পাচ ভাগে বিভক্ত হুইও। '|/ডৃক্(ছিল ।---১। 

.€পশোয়া, মহারাস্্রীরদিগের অধুনা নামমাত্র অধিনায়ক ছিলেন। ১৭৭৫ 



জর্ড ওয়েলেদলি। ১২৩ 
লারা পিপিপি পিপি লাশ তি ৩ ৬ শা সপ ও সাপ শীতল দার পরিপাক পেস্ট 

! খীষ্টাবে মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া 

হুইয়াছিলেন, কিন্তু নানা ফড়নবিশেরই হস্তে প্রকৃত কর্তৃত্ব ছিল। 

দ্বিতীয় বারা ও | 

২। বরোদার গায়কবাড়,_-ইনি সমস্ত গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিয়া- 

ছিলেন। ৩। সিন্ধিয,--ইনি প্রর্কত ক্ষমঠাশাতী ছিলেন। মোগল- 

সাম্রাজ্যের অনেক অংশ পিদ্ধিয়ার অধিকারতুক্ত হইয়াছিল, এবং |দল্লীর 

বাদসাহ ইহার ক্রীড়নক স্বরূপ ছিলেন। ৪1 হোলকার,_- ইনি ব্রমশঃ 

শক্তিশালী-য়া. উঠিতে ছিলেন। ৫। নাগপুরের ভৌসলা,__-ইনি 

বেরার হইতে উড়িস্যা গ্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন । 

লর্ড*্ওয়েলেস্'ল নিক্রাম রাজ্যের হ্যায় মরাঠ1 রাজ্যসমূহকেও ইংরাজের 

সামন্তশ্রেনীতৃক্ত কারবার জন্ত চেষ্টা. করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানা 
ফড়নবিশ এন্ধপ সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন না এবং যতদিন তিনি জীবিত 



১২৪. বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 
এমি স্টপ হাইপার রি্িডিরাটি উহার 

৮ 

ছিলেন, ততদিন ওয়েলেস্লি কৃতকার্ধ্য হন নাই। কিন্ত ১৮০০ ত্রী্টাব্দে 
নানার মৃত্যুর পর মরাঠাদের মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। 

সিদ্ধিয়া পেশোয়াকে হস্তগত করিলেন ও তাহার ফলে উভয়ের সহিত হোল- 

কারের বিবাদ বাধিল। পরিশেষে হোলকারের নিকট পরাস্ত হইয়া পেশোয়। 

ইংরাজদিগের শরণাগত হইলেন, এবং ১৮০২ স্রীষ্টান্ধের ৩১শে ডিসেম্বর 
বামিন নগরে তাহাদের সহিত এক সন্ধি করিয়া ইংরাঁজরাজের সাসস্ত- 

শ্রেণীভৃত্ত হইতে স্বীকার করিলেন। নিজামের সহিত ইংরাঁজদের সন্ধিতে 

যেরূপ সর্ত ছিল, এ সন্ধিতেও সেইরূপ সর্ভ রহিল। সন্ধি হইবার পরেই 

গবর্ণর জেনারলের সহোদর লার আর্থার ওয়েলেস্লি ( ভবিষ্যতে সুবিখ্যাত 

ডিউক অব ওয়েলিংটন ) একদঙ্গ ইংরাজ সৈন্য সহ পুণায় গিয়! পেশোয়াকে 

স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়৷ আগিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়। সিন্ধিয়া ও 

ভোসল! ম্বজাতির স্বাধীনতা রক্ষার্থ ইংরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করা যুক্কি- 

সঙ্গত মনে করিলেন। এদিকে পেশোয়াওড নিজ কর্মের জন্য অনুতপ্ত 

হুইয়। ইংরাঁজের অধীনত পাশ হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্ত গোপনে 

তাহাদিগকে অনুরোধ করিলেন । ফলে ইংরাজদ্দিগের সহিত সিন্ধিয়া ও 

ভৌসলার যুদ্ধ উপস্থিত হইল (১৮০৩)। এই যুদ্ধের নাম দ্বিতীয় 

মহারাষ্ীয যুদ্ধ। নর্ড ওয়েলেদ্লি স্বয়ং যুদ্ধের সমুদয় বন্দোবস্ত করিলেন । 

সার আর্থার ওয়েলেস্্লি দাক্ষিণাত্যে ও লর্ড লেক উত্তর ভারতে যুদ্ধ 

পরিচালনার ভার পাইলেন। সার আর্থার স্ুবিখ্যাত আসাই ও 

আর্গাওয়ের যুদ্ধে সিদ্ধিয়া ও রখুজি ভৌসলাব সৈম্ত সম্পূর্ণক্ূপে পরাজিত 
করিলেন। এদিকে লর্ড লেক আলিগড় ও লাসোগ্নারির... যুদ্ধে সম্পূর্ণ 

বিজয়ী হইয়া দিঙ্গী ও আগ্র। গ্রহণ করিলেন। বাঁদসাহ সা-আলম 

পুনর্বার ইংরাজ গবর্ণমে্টের শরণাপন্ন হইলেন । ১৮০৩ শ্থী্টাবের 

ডিসেম্বর মাসে পিন্িয়। ও ভৌনল! গবর্ণর জেনারলের নিকট সন্ধির প্রার্থনা 

করিলেন। উভয়ের সহিত পৃথক্ গুঁথক্ সন্ধি হইল। সিদ্ধিয়া যমুন! ও 



হর ওয়েলেস্লি। ১২৫ 

গঙ্গার মধ্যবর্তী তাহার ধাবতীয় অধিকার ইংরাজের হস্তে প্রদান করিলেন, 

এবং ভৌস্ল। সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে, এবং বেরারপ্রদেশ 
ইংরাজের বন্ধু নিজামকে প্রদান করিতে বাধা হইলেন। উভয়েই স্বীকার 

করিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেন্টের অনুমতি ব্যতীত তাহারা কোন 
ইউরোপীয়কে রাজকার্ষে নিযুক্ত করিবেন না । তত্ভিন্ন সিদ্ধিয়া নিজ 

রাজ্যে একদল ইংরাজ সৈন্য রাখিতে প্রতিশ্রত হইলেন। এই প্রকারে 
হ্বিতীয় মহাব্রাসটরীয় যুদ্ধে জয়ী হইয়! ওয়েলেস্লি কোম্পানির ভারতব্র্ধীস্থ 
অধিকার অনেকদুর বিস্তৃত করিলেন । গায়কবাড় ও রাজপুত রাজগণ 

ইতঃপূর্কেই ইংরাজরাজের সামন্তশ্রেণীভূক্ত হইয়াছিলেন। , 
তৃতীয় মহারাস্তরীয় যুদ্ধ ।-_--হোলকার উল্লিখিত যুদ্ধের সময় 

উদ্দাপীন ছিলেন। এখন তিনি রাজপুতানায় ইংরাজের আশ্রিত রাজ্য- 
সমূহে লুটপাট করিতে আরম্ভ ক্রিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট হোলকারকে 

নিষেধ করাতে তিনি অনেক অন্যায় ওজর ও দাবি করিতে লাগিলেন। 

সুতরাং সেনাপতি ওয়েলেস্লি ও লেক ভোল কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধষাত্র! 

করিতে আদিষ্ট হইলেন । এই যুদ্ধে ইংরাজ সৈম্তগণ প্রথমে বিশেষ স্থৃবিধা 

করিতে পারিল না, এমন কি কর্ণেল মনসনের অধীনে একদল ইংরাজ 

সৈম্ত প্রায় সমস্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু পরে দীঘনামক স্থানে হোল- 

কারের সৈম্ভগণ পরাজিত হইল। ভরতপুরের জাঠরাজা, হোলকারকে 
এই যুন্ধে সাহাঁধা করিয্নাছিলেন। ১৮০৫ গ্রীষ্টাব্ে লর্ভ লেক ভরতপুরের 
কেল্লা অবরোধ করিলেন, কিন্ক অধিকার করিতে পারিলেন না । 

ওয়েলেস্লির পদত্যাগ ।__-ইহার অল্পদিন পরে ওয়েলেস্লি 
পদত্যাগ করিয়া স্বদেশযাত্র। করিলেন। তাহার শরীর অন্ুস্থ হুইয়! 

পড়িয়াছিল, তন্তিন্ন কোম্পানির ডিরেক্টরগণ তাহার প্রতি বিরক্ত হইয়! 
ছিলেন। ডিরেক্্ররেরা বণিক ছিলেন অর্থাগম্রে দিকেই তাহাদের অধিক 
লক্ষ্য ছিল। যুদ্ধবিগ্র, সাম্রাজা বিস্তার প্রভৃতি ব্য়সাধা ব্যাপার তাহারা 



১২৬ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইত্হান | 
শিরিন লা পরী তি পা স্মার্ট স 

মোটেই পছন্দ করিতেন না। ন্বতরাং ওয়েলেস্লির অবলদ্গিত রাজনীতি 
তাহারা অনুমোদন করিলেন না। অগত্য। যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই 
ওয়েলেস্লি কাধ্যভার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । 

ওয়েলেস্লির ভারত-শাপনের ফল :-_ওয়েলেস্লি জবারতে 
ইংরাজকে রাজচক্রবন্তী করিবার জন্থ স্ব হইয়াছিলেন, তাহার 

সে সঙ্ব্প প্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল, কেবল ডিরেক্টরগণের বুদ্ধির দোষে তিনি 

সম্পূর্ণ ক্কৃতকাধ্য হন নাই । তিনি যে সময় এদেশে আসেন, সে সময় 
ইংরাজজ অধিকার অধিকদূর বিস্তৃত হয় নাই। আধ্যাবর্তে আসাম হইতে 
এলাহাবাদ পর্যন্ত ভূভাগ এবং দাক্ষিণত্যে বোম্বাই মান্্াঙ্গ প্রভৃতি 

কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান, উত্তর সরকার প্রদেশ ও তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধের 

পর প্রাপ্ত টিপুর কাজ্যের 'কয়দংশ মাও ইংরাজদিগের অধিকারভূক্ত ছিল। 

দেশীয় রাজগণের মধ্যে মার্ধ্যাবর্তে অযোধ্যার নবাব ও দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটের 

নবাব তহাদদের অনুগত ছিলেন। যখন ওয়েলেস্্লি স্বদেশে ফিরিয়া যান 

তখন বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তর-পশ্িম প্রদেশ, সমগ্র মান্দ্রাজ 

প্রেসিডেন্সি ও বোম্বাই প্রেদিডেন্সর কিয়দংশ ইংরাজের করতলগত 

হইয়াছিল নিজাম, গায়কবাড় ও রাজপুত রাজগণ ইংরাজবাজের আশ্রঙ 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । পেশোয়, সিন্ধিযও ভোসলা ইংরাজশক্তির নিকট 

মস্তক অবনত করিয়াহিলেন । টিপুর শক্তি ধংস হইয়াছিল ও তাহার 

রাজা হইতে ইংরাগের আশ্রত এক হিন্দু ব্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। 

এতস্তিন্ন ওয়েলেস্্লি দাক্ষিণতোর আর দুইটী রাজ্য ইংরাজ রাজ্যের 

অস্তভুণক্ত করিয়া জষ্টয়াছিলেন | ১৮০" গ্রীষ্টাকজে তাঞ্জোর রাজ্যের: 

উন্তনাপিকার লয় ছুই ভনের মধো বিবাদ উপন্তিত হয়। ও'য়ল্স্লি 
দুই নাকই বস্তি দিয় সরাচয়া দ্নে ৪ তাঞ্জার রাজা * কোম্পানির 

অধিকারভূক্ কিয়া লয়েন।* পর বংপর কণ'টের নবাবক্েও এরপে 

অপপারিত কিয়া কর্ণাট ম'ধকার করেন। কর্ুটের নবাব টিপুর সহিত, 



লর্ড ওয়েলেস্্লি। ১২৭. 

যড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়াতে তাহার এই ছর্দিশ] হয়। ১৮০১ নযোধ্যার 

নবাব ইংরাজ সৈগ্গের ব্যয় নির্বাহার্থ কড়া, এলাহাবাদ রোহিলথণ্ড 

গ্রদেশ কোম্পানিকে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়েন। 

দেশাহতকর কার্যচ়।-ওয়েছেস্পল যে কেবল যুন্ধ বিশ 



১২৮ বালক-পাঁঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
শর শর শপ সস আসবি শা অস্ত সর ররর 

বাইয়া ব্যস্ত ছিলেন তাহ! নছে। তিনি কতকগুলি দেশহিতফর 
কাধ্যেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । সেকালে সন্তান ন! হইলে বা মৃত- 
বসা হইলে অনেক রমণী মানত করিত যে, সন্তান হইলে একটী সন্তান 

গঙ্গাসাগরে বিলর্জন দিবে। নিক্ষিপ্ত সন্তান অন্তে তুলিয়া লইত ও 
পরে মাতা মুল্য দিয়! তাহাকে কিনিন্ন। লইত। কিন্তু অনেক “সময় 

শিশুকে ভুলিতে পার! যাইত না । এইরূপে অনেক শিশুর মৃত্যু হইত। 
ওয়েলেস্লি এই কুপ্রথা উঠাইয়া দেন। ১৮০০ শ্রীষ্টাব্ষে তিনি ইংরাজ 
কর্মমচারিগণের এদেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্ত ফোর্ট উইলিয়াম নামে কলেজ 
স্থাপন করেন। 

চতুর্দশ অধ্যায়। 

লর্ড কর্ণওয়ালিস্, সার জর্জ বার্লো ও লর্ড মিন্টো । 

৭*লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ( দ্বিতীয়বার )।-__ওর়েলেস্লি শ্বদেশযাত্রা 
করিবার পর লর্ড কর্ণওয়ালিস্ দ্বিতীয়বার শাবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইয়া 
১৮০৫ শ্রীষ্ঠাকের ৩০শে জুন তারিখে কলিকাতাক় উপনীত হন। 

ডিরেক্টরগণ তাহাকে বপিয়াছিলেন, যে উপায়ে হউক যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করিয়া 
ভারতে শাস্তিস্বাপন করিতে হইবে । লর্ড ক্ণওয়ালিন্ এই উদ্দেস্ত সাধন 

করিবার ক্মভি প্রায়ে কলিকাঁতারর পৌছিবামাত্র বর্ধাকালেই উত্তক্পশ্চিম 
প্রদ্থেশে খবাত্র। করিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হইন্লাছিলেন, পথিমধ্যে 
গাঁজিপুরে পীড়িত হইয়। €ই অক্টোবর মানবলীলাসন্বরণ করিলেন ।” 

সার জর্জ বার্লো ।--কর্ণগয়ালিদের মৃত্যুর পর গবর্ণর জেনা- 
রলের কাউন্সিলের প্রধান মেস্বর সার জর্জ. বালে ভারতবর্ষের শানন- 



লর্ড মিন্টো | ১২৯ 
হাটি মি পাপ শর লাশ আলাপ পাস পাত পীর শি পি সপন শা শপ তি স্পা পরি পর পপ, লি ৭ লন পা পি পি শী কলসি ইনি টার 

কভার গ্রহণ করিলেন। সার হ জর্জ বালে! ১৮০৭ তরী পর্য্যন্ত প্রায় ছুই 
বৎসর কাল গবর্ণর-জেনারলের কার্য করেন । শাসনভার গ্রহণ করিবার 

পরেই সার জর্জ, ডিরেক্টর-সভার ইচ্ছামত হোলকারের সহিত সদ্ধিবন্ধন 
করিন্মেন। এই সন্ধি সস্থাপিত হইবার পর হোলকার, সিন্ধিয়া এবং 
তাহাদের মিত্র রোহিলাসপ্দার আমীর খ| রাঁজপুতানায় ইংরাজ গবর্ণমেন্টের 

মিত্র রাঙ্গযগুলির উপর নিবিবাদে অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। 

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া স্বীকার করিলেন ষে, 

অতঃপর ঘমুন। নদী ও বুন্দেলথগড ইংরাজ রাজ্যের সীম! হইবে । 

বেল্পোরের বিদ্রোহ |-- ইহার পর ১৮০৬ গ্রীষ্ঠাকে মান্দ্রাজের 

সন্সিহিত বেজোর নামক স্থানে অরস্থিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সিপাহী সৈন্ত- 

দল বিদ্রোহী হইল । এই সিশাহীদের মাথার পাগড়ী পরিবনিত হওয়াতে, 

তাহার! মনে করিয়াছিল যে, শীপ্্ তাহাদিগকে খ্রীষ্টান কর! হইবে । এই 

আশঙ্কায় তাহারা বিদ্রোহ-পতা ক! উডভীন করিল। এই সময়ে টিপু স্থল- 
তানের পুভ্রগণ বেল্লোর নগরে বাস করিতেছিলেন। ইহারা সম্ভবতঃ 

বিদ্রোহীদিগের উৎসাহ বদ্ধন করিয়াছিলেন । সার জঙ্জ বাঁলো অবিলম্বে 

এই বিদ্রোহ দমন করিলেন । কিন্তু এই কারণে ডিরেক্ট র-সভা মান্জ্রাজের 

তদানীন্তন গবর্ণর লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ককে পদত্যাগপূর্ববক স্বদেশে যাইবার 
জন্য আদেশ করিলেন ।.টিপু স্থলতানের পুভ্রগণকে কলিকাতায় পাঠাইয়। 

দেওয়া হইল । অতঃপর কোম্পানি সার জর্জ বালে।কে মান্দ্রাজের গবর্ণর 

নিষুক্ত করিলেন । ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মিন্টে। ভারতবর্ষের গবর্ণর-গেনারজ্ 

নিযুক্ত হইয়া আসলেন । 

লর্ড মিন্টে। |-_লর্ড মিন্টো ১৮০৭ হইতে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব পরণান্ত 

প্রায় ৬ বংঘর কাল ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারলের কার্ষো ব্রতী ছিলেন। 

ডিরেক্টর-সভা! লর্ড মিপ্টোক্ে উদ্দাসীন রাজনীতি অবলম্বন করিতে আদেশ 

করিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো যতদূর সাঁধা সেই আদেশ মত কার্ধয করিতে 



১৩০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
পিসি সি পাসীপপশসপিলসা সা শাসসপ্ হিস রি 

০০৪০০ 

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দেশীয় ঝা, 
গণের কার্যে হস্তক্ষেপ না করিলে চলিবে না! 

কোহিনুর | 

(রণজিৎ সিংহ ইহ বাছতে পরিতেন ১ ইহা এক্ষণে 

আমাদের মস্্রাটের সম্পত্তি ।) 

লর্ড মিণ্টোর পররাষ্ট্রনীতি ।--ন্্ড মিণ্টোর শাসনকা! 
ইউরোপথণ্ডে ইংর'জেরা1 মহাবীর নেপেলিয়নের সহিত যুদ্ধে ব্যা? 



লর্ড মিণ্টো | ১৩১ 
-্চ 

স্টিল লা সি কস পুন পে এ লসর শী পি প ্ী ীস * ৬সিলী শশী তা সপ শ্্লত ৮ জলা আপ লাগ পিসি রস সি শী দি সস 

হইয়াছিলেন। পুর্কেই লর্ভ ওয়েলেস্লি ভারতবর্ষে ফরাদীদিগের 

ক্ষমতার বিলোপসাধন করিয়াছিলেন। যাহাতে তাহারা পারস্ত, পঞ্জাব 

প্রভৃতি সন্নিহিত দেশসমুছে প্রতিপত্তি লাভ করিতে না পারে সেইজন্য 

লর্ড মিন্টো পারস্ত, আফগানিস্তান, ও পঞ্জাব এই কয় প্রাদদশের অধি- 

পতিপ্িগেব নিকট সুযোগ্য রাজনীতিবিশারদ তিন জন প্রধান রাজপুরুষকে 

দুতন্বর্ূপে প্রেরণ করেন । এই সময় শিখরাজ রণজিৎ সিংহ ইংরাজ 

গবর্ণমেন্টের সহিত মিত্রতাপাঁশে আবদ্ধ হন, “আর স্বীকার করেন যে তিনি 

কখনও শতদ্রনদী পূর্বপারস্থ ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রিত শিখরাজ্য- 

গুলিতে তস্তক্ষেপ করিবেন না। সিন্ধুদেশের আমীরেরাও এই সময় 

ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত চিরদিন বন্ধুত্ব ব্রাখিতে প্রতিশ্রত হন। 

এই সকল সন্ধিবন্ধনের পরে লর্ড মিন্টো ফরাসীদের অধিকৃত মরীচগ্বীপ 

ও ওলন্াজদিগের অধিকৃত ষবদবীপ অধিকার করেন এবং তজ্জবন্ঠ 

“আর্ল” উপাধিতে ভূষিত হছন। ৫ বৎসর পরে যবহীপ প্রত্য্সিত হর, 

কিন্তু মরীচদ্বীপ ইংরাঁজ অধিকারেই থাকিয়। হায়। 

বুন্দেলখণ্ড ও নাগপুর ।__এই সময়ে বুন্দেলখণ্ডে কয়েকজন 
সামস্ত-ব্রাঙ্তা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে দেশে ঘোর 

গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। গবর্ণর-জেনারল এরূপ অশাস্তি 
“মন কর! কর্তব্য মনে করিলেন। তিনি সৈন্ত পাঠাইয়া সেই গোলযোগ 

নিবারণ করিলেন । এই উপলক্ষে অজয়গড় ও কালিঞ্জরের দুর্গ ইংরাজ- 

গবর্ণমেন্টের হন্তগত হইল । 

রোহিল! সর্দার আমীর খ। এই সময়ে ভৌনলার রাজ্য নাগপুর আক্রমণ 

ম্জ। 

« লুঠন করিয়া ভৌসলাকে বাতিবাপ্ত করিয়! তুলিয়াছিলেন। মিন্টো 
একদল ইংগ্লাজ সৈম্থ পাঠাইয়। দিয়! আমীর খাঁকে তাঁড়াইয়৷ দিলেন। 

উদ্দাসীন নীতির কুফল ।-_কিন্ত এই চুই স্থল ব্যতীত মিন্টো 

আর কোথাও ডিরেক্টরগণের অনুমোদিত উদানীন-নীতি উল্লজ্বন করেন 
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নাই। ফলে পশ্চিম ও মধ্যভারত, লুণ্ঠন, অত্যাচার ও অশাস্তিতে পূর্ণ 

হইয়া গরিয়াছিল। পিগাঁরি নামক ছূর্দদাত্ত দন্ছ্যর দলকে পূর্বে মালব ও 
রাজপুতান! অঞ্চলে দেখা যাইত, এখন তাহার! প্রবল হই] দক্ষিণ ভারতে 

পর্ধযস্ত উৎপাত আরম্ত করিয়াছিল। রাজপুতানার অবস্থ! বড়ই*শোচনীয় 
হইয়াছিল। সেখানে উদয়পুরের মহারাণার কন্তা কৃষ্ণকুমারীকে বিবাহ 

করিবার জন্য জয়পুররাজ ও যোধপুররাজের মধ্যে ভীষণ দ্বন্দ উপস্থিত 

ছুইয়াছিল এবং সে বিবাদে প্রায় সকল রাজপুত রাজাই যোগদান করিয়া" 

ছিলেন। রোহিল। নর্দার আমীর খা ইত্যবসরে বিভিন্ন পক্ষকে সাহাষা 

করিবার ছলে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । অবশেষে 
'আমীর খায়ের পরামর্শে কুঞ্চকুমারীকে বিষ দিয়া হত্যা করা হয়। 

কোম্পানির নৃতন সনন্দ |-_ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ২০ 

বর অন্তর বাণিজ্য ও রাঁজ্যশাসনের জন্য নূতন সনন্দ লইতে হই 

১৭৯৩ শ্রীষ্টাবে তাহার! সনন্দ পাইয়াছিলেন, স্থৃতরাং ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে 

সনন্দের মেয়াদ ফুরাইয়। গিয়াছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্ষে কোম্পানি পুনর্ধা 

নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন | এবার সনন্দ দ্বার সময়, ইংলগ্ডের গবর্ণমেট 

ভারতে কোম্পানির একচেটিয়! বাণিজা রহিত করিয়া দিলেন, এবং অন্যান 

ইংরাজেরা এদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কেবর 

চীনদেশের সহিত একসেটিয়া বাণিজ্য কোম্পানির হস্তে থাঁকিল 

কোম্পানিকে রাজন্ব হইতে বাধিক এক লক্ষ টাকা প্রজার শিক্ষার্থ বা! 

করিতে হইবে এইরূপ ব্যবস্থা হইল। গ্রীষ্টধন্মের প্রচারকগণ কোম্পানি 

বাজে ধন্ম প্রচার করিবার অনুমতি পাইলেন । 



পঞ্চদশ অধ্যায় । 
০0 

লর্ড হেষ্রিংস্। 
লর্ড, হেষ্টিংস্ | লর্ড মিণ্টোর পর আরল্ অব্ মরা ভারতবর্ষের 

গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন। ইনি পরে “মাকুইস অব্ হেষ্টিংস্” উপাধি 

পান এবং সেই নামেই ইনি অধিক পরিচিত। লর্ড হেষিংস ১৮১৪ থ্রীষ্টাষ্ক 

হইতে ১৮২৩ থ্রীষ্টাব্খ পর্য্যন্ত ৯ বৎসর ৪ মাপ কাল ভারতবর্ষের শাসন 

সস ০. _ পা, ৯ সিএ... ক ১০ - ০ 2৯০ পা ১ রর পাটা ০৯ পপ .৬ স..-। -+ কাজ : এ. 

লর্ড হেষ্টিংন্। 

কার্ধো ব্যাপৃত ছিলেন। তিনিও তাঁহার পূর্ববর্তী গবর্ণর'জেনারলগণের 
উদাদীন-ন)টতি অবলম্বন করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের 
তদানীস্তন অবস্থায় যে সে নীতি ঘোর অমঙ্গলঙজনক তাহা তিনি বেশ 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সে অনিষ্টকঁর নীতি পরিত্যাগ করিয়া! 
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সপন প্রান স্পন্সর এত ৬ ২০১২২৩ 

ভারতের শাক্তিভঙ্গ কারীদিগকে দমল করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার জন্য 
তাহাকে তিনটী ধুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়,_(১)-নেপাল ঘুদ্ধ, (২) পিগ্ডারি 

যুদ্ধ ও (৩) মরাঠা যুদ্ধ। ওয়েলেস্লি তাঁহার কার্যের ঘেটুকু অবশিষ্ট 

রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইফ়াছিলেন, জর্ড হেষ্টিংস সেটুকু সম্পন্ন করেদা। 

নেপাল যুদ্ধ ।-_-নেপালের বর্তমান গুরখা রাঁক্তবংশ তথাকার 

আদিম নিবাসী নহেন। ইহারা রাজপুতবংশীয়। এই বংশ রাজপুতান। 

হইতে আগমনপূর্ববক উী দেশের অধিবাসী হন, এবং ১৭৬৭ গ্রীষ্টাবে 

তথাকাঁর নেয়ার 'অধিবাদিগণকে পরাঁজিত কারিয়। নেপালে আপনাদিগের 

আধিপত্য সংস্থাপন করেন। অতঃপর গুরখারা ক্রমশঃ প্রবল হইয়া ইংরাজ 

গবর্ণমেণ্টের অধিকৃত স্থানসমূহের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। 

সার জঞ্জ বালে ও লর্ড মিন্টো! তাহাদিগকে উক্ত অন্তাঁয় কাঁধ্য করিতে 

বারংবার নিষেধ করিয়াও কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। সুতরাং 

উপায্ান্তর না দেখিয়৷ ১৮১৪ গ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংদ নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 

ঘোষণা করিলেন | প্রথম যুদ্ধে ইংরাজদিগের বিশেষ সুবিধা হুইল ন1। 

কিন্তু ১৮১৫ গ্রীষ্টাব্ে সুবিখযাত সেনাপতি অকৃটরলোনি নেপালের অধিকৃত 

মালোন ছূর্গ অধিকাঁর করিলেন এবং পর বৎসর তিনি সমুদয় বাধা 

অতিক্রমপূর্ব্বক নেপালের রাজধানীর “সন্নিকটে উপনীত হইলেন। 
এইবার গুরখারা ভীত হইক্জা সন্ধির প্রার্থন৷ করিল, এবং ১৮১৬ খ্রী্াবে 

পসিগৌলি নগরের সদ্ধিদ্বার! যুদ্ধের অবসান হইল । এই সন্ধিতৃত্রে নেপাল 
জরবার পূর্বদিকে সিকিম পরিত্যাগ করিলেন, এবং পশ্চিমে কমায়ুন ও 

গড়োয়াল নামক পার্বত্য প্রদেশ ইংরা্জ গবর্ণমেপ্টকে প্রদ্দান করিলেন), 
অধুন! এই প্রদেশে সিমলা, নৈনীতাল, মসৌরী, আল্মোর| প্রভৃতি 

কয়টা পার্কতা শ্বাস্থাকর নগর নির্মিত হুইয়াছে। এতস্তিন্ন নেপাল 

বরবাঁর নিজ রাজধানীতে একজন ইংরাজ রেসিডেন্টকে স্থান দিলেন । 

. স্অন্ভাবধি এই সদ্ধি অঙ্থুধারেই নেপালের সহিত ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
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পা স্পী নিসা পপ পিলাচ রা পিক ত পি পা এ ললিত এ 

সমু রাজনৈতিক কাধ নির্বািত হইয়। থাকে অধুনা গুরখাদিগের 
মধ্য হইতে আমাদিগের গবর্ণঘ্টে একদল সৈম্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। 
১৮৫৭ গ্রীষ্টান্বে দিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গুরথ! সৈম্ভরল নেপালের তদী- 
নীস্তন প্রধান মন্ত্রী জন্গ বাহাদুরের কর্তৃত্বাধীনে ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বিশেষ 

সাহাষ্য করিয়াছিল। এই নেপাল ঘুদ্ধের পরই গবর্ণর-ঞেনারেল “মাকুহিস 
অব. হেষ্টিংস উপাধি পান। 

পিগারি যুদ্ধ |-_পিগারি নামক দস্থাদলের কথ পুর্কর উল্লেখ 

করিয়াছি। এই দল নানাজাতীয় ও নানাধন্মাবলম্বী লোক লইল্া! গঠিত 

হইয়াছিল। আফগান, মরাঠা, জাঠ প্রভৃতি সকল গ্রকার জাতির লোক 

হইতেই এই দলের পুষ্টিদাধন হইত। সকল জাতিকর্তৃক পরিতাক্ত 

চোর, ডাকাতি ও বদমাঁশ লোকেরা আসিয়! পিগারি দলে প্রবেশ করিত। 

এই প্রকারে এই দলে প্রায় ২৫০০০ অশ্বীরোহী ঈৈন্ত গ্রস্ত ত হইয়াছিল। 
চিতু, করিম প্রস্ততি পিগারিদলের অধিনার়কগণ এই সৈম্কের সাহায্যে মধা 
ভারতবর্ষের নানাস্থানে লুঠ ও নরহত্যা করিতে থাকে। মালব প্রদেশে 
ইহাদের প্রধান আড্ড| ছিল। মহারাসইীকরাঞ্জগণ তলে তলে ইহবাদিগকে 
উৎপাহ প্রদান করিতেন। ১৮১৭ হ্বী্াবে লর্ড হেষ্টিংস মনুষ্যজাতির এই 

সাধারণ শক্রদিগকে দমন করিবার সৃষ্ট প্রা ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্ঠ 

সংগ্রহ করিলেন। এই পদৈন্দল তিনভাগে বিভক্ত হইয়! তিন দিক্ 

হইতেই পিগারিদিগকে আক্রমণ করতঃ বিধ্বস্ত করিয়া দিল। করিম 

ইংরাজের হস্তে আত্মদমর্পণ করিল। চিতু জঙ্গলে পলায়ন শুর্ব্বক ব্যাজের 
সুখে জীবন বিসর্জন দিল । 

চতুর্থ মহারাস্্রীয় যুদ্ধ ।-_-১৮১ খ্রী্টার্ছে নবেদ্ধর মাসে পেশোয় 

দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারথ করিলেন 

পেশোয়। ১৮০২ গ্রীষ্টা্ধে বাদিন্ নগরে ইংরার্জদিগের সহিত সন্ধি করিয়! 

'নিজরাজ্য রক্ষার্থ ইংরাজনৈন্ত গ্রহণ রুরিয়াছিলেন, এবং তাহার ব্যান নির্ব- 
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ছার্থ নিজরাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজ গবর্ণমেন্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

১৮১৭ ত্রীষ্টাবে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট পেশোয়াকে আর একটী সন্ধি করিতে 

বাধ্য করেন। এই সন্ধিশ্থত্রে পেশোয়াকে নিজরাজ্যের আরও কিয়দংশ 

ছাড়িয়া দ্রিতে হয়, এবং স্বীকার করিতে হয় যে, বরোদার গায়কবাড় 

অতঃপর পুণার অধীন না থাকিয়! সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবেন, এবং নিজাম 

ব1 গায়কবাড়ের সহিত পেশোয়ার কোন বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাঁজ 

গবর্ণমেণ্ট তাহার মীমাংসা করিবেন। বাঁজীরাও এই কারণে আপনাকে 

অপমানিত ও ক্ষতিগ্রস্ত মনে করিয়া ইংরাজের নিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন, 

এবং হোলকার দরবার ও নাগপুরের রাজা আগ্লালাহেব ভোঙলাকে নিজের, 

পক্ষে টানিয়া লন। এই সময়ে এল্ফিন্ষ্টোন লাহেব পুণানগরীতে 

কোম্পানির রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি পেশোয়ার মতিগতি ভাল নে 

বুঝিয়া কির্কী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পেশোক্নার সৈম্তগণ 

রেসিডেন্িতে আগুন লাগাইয়। কির্কী আক্রমণ করিল। লর্ড হেষ্টিংস 

ইতঃপুর্বেই মহারাস্ত্রীযদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন । যুদ্ধে 

ইংরাজ সৈন্া বিলক্গণ বীরত্ব সহকারে পেশোয়ার সৈশন্ুদিগকে পরাস্ত 

করিল, এবং পেশোয়! নিজ বাঁজধানী পরিত্যাগ পুর্বক পলায়ন করিলেন। 

এই ঘটনার কয়েক দিবস পরে আপ্ল! াহেবের সৈম্তগণ সিতাবাল্দীতে 
ইংরাজ রেঙ্িডেণ্টকে আক্রমণ করিল, কিন্তু পরাস্ত হইয়। ফিরিয়া আসিল । 

হোলকারের সৈন্যগণও এই সময় ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরস্ত করিয়া- 
ছিল, কিন্তু ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে মেহিদপুরের যুদ্ধে তাহার! সম্পূর্ণরূপে পরাভূত 

হইল | 

যুদ্ধের অবদান হইলে, লর্ড হেষ্টিংস্ পেশোয়ার রাজ্য ইংরাজ অধিকার- 
ভুক্ত করিলেন এবং তাহা! বোস্বাই প্রেসিডেম্দির অস্তনিবি্ট হইল। 
পেশোয়! আত্মসমর্পণ করাতে তাহাকে বাধষিক ৮ লক্ষ টাক! বৃত্তি দিয়া: 
কাণপুরের সন্নিহিত বিঠুর গ্রামে নির্ব্বানিত করা হইল । হোলকার- 
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রাজ্যের আয়তন কমাইযু! দে ওয়। হইল এবং হোলকার ইতরাজবাঁজের 

সামন্তশ্রেণীতৃক্ত হইলেন
 । নাগপুরের রাজা আগাসাহের রাজ্যচাত হইলেন 

এবং ক্তাহার সিংহীসনে একট
া শিশু সংস্থাপিত হইল। ইংরাঁজ গবর্ণমে্ট 

এই শিশুর তত্বীবধানে
র ভার ্বহন্তে গ্রহণ করিলেন । 

1দশহিতকর কী্য 1-_হেক্িস এই প্রকারে পিপি ও মহা 

রাষ্্ীয়দ্িগকে বশে আনিয়। ভারতবর্ষে শীস্তি সংস্থাপন করিলেন। 

নি 
[ও 

9৭, ১" ছিটে 

এক প ংরীজের! রাঁজচক্রবর্তী বলয়! শ্বীক্কত হইলেন। 

লর্ড * হেগ্রিংদ অতি উত্তম শাগনকর্তা ছিলেন। সাহার শাসন 

কাঁলে শিল্পকার্ষ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইম়্াছি
ল। ইহণরই শীদনকাঁলে' 

১৮১৭ থ্রীষ্টাৰে কলিকাতায় সুগ্রপিদ্ধ হিন্দু কলেজ সংস্থাপিত হয়। 
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শপ পাপী শশা তি শন, শী পাস শা শালী শশা তিশ শাশ্পীি সতীশ আপানার শী লিজ হাস শি আপ আসর 

পৰা হিন্দ কলেজই অধুন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিঞ হইয়াছে । ইহারই 
সময়ে প্রীরামপুরের স্ুপ্রপিদ্ধ মিসনারগণ অনেক স্কুল সংস্থাপন করেন, 
এবং বাঙ্গালাভামাঃ অনেক পুস্তক ও ১৮১৮ গ্রীষ্টাঝে “সমাচার-দ্পণ* 
নামে খঙ্গভাষান্ম একখানি সংবাদপত্র প্রচার করেন । “সমাঁচার-দর্পণ*ই 
বোধ হয় ভারতবর্ষে দেশীয় ভাধায় লিখিত আধুনিক ধরণের প্রথম সংবাঁদ- 
পত্র। কেহ কেহ বলেন, "সমাচারদর্পণ” প্রকাশের ছই বৎসর পূর্বে 
“বেঙ্গল গেজেট" নামক একখানি বাঙ্গাল! সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, 
কিন্তু তাহার অন্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ করিয়া! থাকেন। 

যোড়শ অধ্যায় । 
:0: 

লর্ড আমহার্ট।* 

আডাম সাহেব |__লর্ড -হষ্টিংস্ ১৮২৩ খ্রীান্সের প্রথমেই ভারত- 

বর্ষ ত্যাগ করেন। লর্ড হেষ্টিংদের ভারতবর্ষ ত্যাগ ও লর্ড আমহার্টের 

আগমন এই উভয়ের মধ্যে যে কয় মাস কাল অতিবাহিত হয়, 
সময়ে কাউাম্পিলের প্রধান সদস্ত আডাম সাহেব ভারতবধষের শামনতার 

গ্রহণ করেন । লর্ড আমহাষ্ট ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ৰ হইতে ১৮২৮ গ্রীষ্টাব্ধ পর্য্যস্ত 

পাঁচ বংসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। লর্ড মামহাঞ্টের শাসনকাল 

ব্রহ্মদেশের সহিত প্রথম বুদ্ধ ও ভরতপুর জয় এই দুইটী ঘটনার লন্ত প্রসিদ্ধ। 

* প্রথম ব্রন্মযুদ্ধ ।--নতি প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশে তিনটা স্বতন্ত্র 

স্বাধীন রাজ্য ছিল, সমুদ্রকূলে. আরাকান, ইরাবতীতীরে আবা, এবং 

ইরাবতীর সাগরসগুমের নিকটে পেগু। এই তিন রাজ্যে অনেক দিন 

অবধি পরস্পর যুদ্ধ হইতে থাকেএ পর্তগীগ্রদিগের অধিকারকালে অনেক 

ছুতৃত্ত ইউরোপীয় দম্যু আরাকানে বাম করে।। ইছাদিগের সাহায্যে 
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আরাকানের অধিবাসী মগের! গ্রাম অধিকার করে। ১৭৫২ গ্রীষ্টাব্দে 

আলম্প্র। নামক কোন ব্যক্তি আবাপ্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক আবায় রাজধানী 

স্থাপন করেন। তীহার বংশধরেরা কালক্রমে সমগ্র ব্রহ্মদেশের উপর 

আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করেন, এবং ক্রমে আদাম.ও আরাকানের 

সন্নিঠিত ইংরাজাধিকারসমূহের উপরেও অভ্যাচার আরম্ভ করেন। এই 
সময়ে লঙ্ড আমহাষ্ট ভাঁরতবর্ষের'গবর্ণর-জেনারেল ছিলেন। গবর্ণর-জেনারেল 

বহ্ষরাজকে প্রথমে অনেকবার নিষেধ করিলেন, কিস্ত তিনি তাহাতে 

কর্ণপাত করিলেন নাঁ। অগত্য। লর্ড আমহাষ্ ১৮২৪ গ্রীষ্টাবে ব্রহ্মদেশের 

বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ| করিলেন । এক দল ইংরাজগৈস্ঠ ব্রন্বপুত্র বাহিয়! আসাম 

আক্রমণ করিঙ্গ। হিন্দু পিপাহীরা সমুদ্রমবাত্রা করিবে না! বলিয়া! স্থলপথে 
চট্টগ্রাম হইয়া আরাকানে উপস্থিত হইল, এবং আর এক দল পিপাহী 
মান্জাজ হইতে সমুদ্রপথে ইরাবতী'র মুখে উপস্থিত হইল। এই সময়ে এক 
দল দিপাহী ব্রহ্ষদেশে যাইবার জন্ত আদিষ্ট হওয়াতে বিদ্রোহী হয়। 
কিন্তু গবর্ণর-জেনারল শীঘ্রই তাহাদের বিদ্রোহ ন্বারণ করেন। প্রায় 

দুই বৎসর ধরিয়৷ ব্রহ্মদেশের সহিত যুদ্ধ হইল। ইংরাজপক্ষে গীড়াবশতঃ 
প্রায় ২০ হাজার লোক মারা পড়িল, এবং ১ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বায় 

হইল। অবশেষে ব্রদ্বরাজ পরাজিত হইয়। ১৮২৬ থ্বরষ্টাবে যান্দাবু 

নামক স্কানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত সন্ধবন্ধন করিলেন। এই 

সন্ধিসৃত্রে ব্রহ্মরাজ আসাম, আরাঁকাঁন ও টেনালরিম ইংরাজ হস্তে 

প্রদান করিলেন, এবং যুদ্ধের ক্ষতিপুরণার্থ এক কোটি টাকা দ্দিলেন। 

ভরতপুর জয় ।--১৮২৬ শ্ীষ্টান্বে ভরতপুরের রাজার মৃত্ধযু হয় 
এবং রাজার নাবালক পুত্র তদদীয় পিতৃব্যকতৃক সিংহামনে সংস্থাপিত 

হন। এই সময়ে নাবালকের একজন জ্ঞাতি রাঁজোর সৈস্তদিগকে 

হস্তগত করিয়! নাবালক রাজাকে রাজ্যটাত করে, এবং নাবালকের 
তত্বাবধায়ককে নিষ্টরভাবে হত করে। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ইতংপূর্কে 
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এ বালককে স্বাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বন্ধ! স্বীকার করিয়া- 

ছিলেন। স্থৃতরাং সংবাদ পাইবামাত্র পণ আমহা্ট নাবালককে' 

পিংহাসনে পুনঃদংস্থাপিত করিবাব অভিপ্রায়ে ভরতপুরে এক দল সৈন্য 

প্রেরণ করিলেন। লর্ড কম্বরমিয়র এই যুদ্ধের সেনাপতি নিযুক্ত হইয়! 

ভরতপুরের দুর্ভেছ্ দুর্গ-প্রাচীর বারুদ দিয়া উড়াইয়। দিলেন। অতঃগর 

নাবালক রাজ! তাহার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলেন । তৃতীয় মহা- 

রাষ্ট্রীয় যুদ্ধকালে লর্ড লেক ভব্নতপুর ছর্গ গ্রহণ করিতে গিয়। বিফলপ্রযত্ 

হইয়াছিলেন। এবার লে কলঙ্ক অপনোদিত হইল । 

তত পপ 

সপ্তদশ আধ্যায়। 
হল "(0 * শম্পা 

লর্ড উইপিযুম বেট্টিঙ্ক। 

লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিক্ক ।__-লর্ড আমহাষ্টের পর লর্ড উইলিয়ম 
বেন্টিঙ্ক ভারতব মর গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইলেন। লর্ড বেটিস্ক 

১৮২৮ হইতে ১৮৩৩ ত্রীষ্টাৰ পর্যন্ত ৭ বৎসর ভারতবর্ষের শাসন 

কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এই মহাত্মার শাদনকালে যুদ্ধাদি আড়ম্বরের 
কার্ধ্য প্রায় কিছুই হয় নাই, কিন্তু তিনি তাঁরতবাসীর নৈতিক ও 

মানসিক উন্নতির জন্য যে সকল অনুটান করিয়াছিলেন তাহার জন্ত 

ভারতবানী চিরকাল তাছার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাঁকিবে। 

গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইবার ২২ বতদর পুর্বে লর্ড বেটিস্ক মান্দরাজের 
গবর্ণর ছিলেন এবং সেই সময় মান্দ্রাজের অন্তর্গত বেল্লোরনামক স্থানে 

সিপাহীপিগের বিদ্রোহ হওয়াতে ডিরেক্টর সভা বেটিষ্ককে কার্য হইতে 
অবসর প্রদ্দান করিয়াছিলেন, উহা তোমর! জান। জর্ড বেটিঙ্ককে 



লর্ড বেটিক্ক। ১৪১ 
শা ভি পপি ও পতি ক পাচ পা শী পিহ তা এন, পাি শিট পা স্পা ০ পলা পীর শী সপাসিশীস্পি 

'মান্দ্রাজের শাসনকাধ্য'হইতে অপসারিত করা যে ডিরেক্উর-সভার পক্ষে 

যুক্তিযুক্ত কার্ধ্য হয় নাই, তাহা! ১৮২৮ গ্রীষ্টা্ে তাহাকে ভারতবর্ষের 

গবর্ণর-জেনারল নিধুক্ত করাতেই বুঝা যাইতেছে । 

৩০০ পাপা লী তাহলে লা ত তোসপিলা অক স্পা পাস্তা তপতি লি পিস পপ পপি 

লর্ড উইলিয়ম বেনিস্ক । 

লর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্কের শাপনকাল নিয়লিখিত ঘটনাগুলির অন্ত 

প্রসিদ্ধ । (১) রাজস্ব ও শাসন-সংস্কার। (২) সতীদাহ ও অন্তান্ত কুপ্রথ। 

নিবারণ । (৩) ঠণী দমন। (৪) কুর্গ ৪ কাছাড় অধিকার এবং মহীশুরে 

সুশাসনের ব্যবস্থা । (৫) রির্ারেগ নৃতন সনন্দ গ্রহণ। (৬) শিক্ষা 

সকার ।. রঃ 

রাজস্ব ও শাসন-স্ংস্ক।র |-- বঙ্গযুদ্ধে অতিরিক্ত ব্য হওয়াতে 

ইংবাজ গবর্ণমেণ্টের অনেক টাকা খণণ্হস্স এবং আয়ব্যয়ের সমতা রক্ষা 
করা ছুঃসাধ্য হইয়। উঠে। লর্ড বেনটিঙ্ক এই লমত! সংস্থাপনের উদ্দেশ্টে 
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প্রথমতঃ অনেক নিক্সমিত ব্যয় কমাইয়া দিলেন |, দ্বিতীয়তঃ, যে সকল 
ভূমির পূর্ববে করধার্ধ্য কর! হয় নাই, তত্সমুদয়ের উপর করধার্ধয করিয়া 

ভূমির রাজন্ববৃদ্ধি করিলেন, এবং তৃতীয়তঃ, মালবদেশীয় অহিফেনের উপর 

মাসুল সংস্থাপন করিলেন । 

বিচার-কার্ধ্যের সুবিধার জন্য বেটিক্ক বিচারালফ়সমূহের ও ধ্চার- 
প্রণালীর অনেক পরিবর্তন সান করিলেন। পুব্বে লর্ড কর্ণওয়ালিস 
কলিকাতা, ঢাকা, পাটন| ও মুর্শিদাবাদে পপ্রবিন্সিয়াল কোর্ট” নামে ষে 

চারিটী আদালত সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বেন্টিষ্ক পেগুলি উঠাইয়! দিয়া 

জেলার জজদদিগের হস্তে মাভিষ্রেটের ক্ষমত। প্রদান করিলেন। তিনি 

কয়েকটী জেল! লইয়া এক এক বিভাগ গঠিত করিলেন এবং প্রত্যেক 

বিভাগের রাজস্ব আদায় ও শাসনকার্ধা পরিদর্শনের জন্ত একজন করিয়া 

কমিশনর নিযুক্ত করিলেন। পুর্বে আদালত সমূহে ফারসী ভাষাতে কাধ্য 

নির্বাহ হইত। লর্ড বেটিঙ্ক ফারসীর পরিবর্তে দেশীয় ভাঁষ। ব্যবহারের 

অন্থমতি দিলেন। পূর্বে দেশীয় লোকগণকে মাত্র মুন্পেফী ও দারোগী- 

গিরি কাধ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইত, কিন্ধু লর্ড বেট্টিগ্ক সদর আল ও 

ডেপুটা কালেক্টার পদের স্যষ্টি করিয়া! তাহাতে দেশীয় লোককে গ্রহণ 

করতঃ দেশীয়গণকে উচ্চতর রাজকার্য্যের অধিকার দিলেন। ইহাতে 

গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ সুবিধা হইল । বেতন অধিক বলিঙ্ন তাহারা অধিক 

খ্যক ইংরাঁজ বিচারক নিষুক্ত করিতে পারিতেন না। ফলত ঃ 

বিচারকের সংখ্যা এত অল্প ছিল যে, সামান্য মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ও 

অধথা বিলম্ব হইত। এক্ষণে অনেকগুলি দেশয় সহকারী বিচারক 

নিযুক্ত হওয়াতে এই অন্ুবিধা অনেক পরিমাণে নিরাকৃত হইল, এবং 

সকলে বুবিতে পারিলেন ষে, রাজকার্যে উপনুক্ দেশীয়গণকে যত সমধিক 

পরিমাণে লইতে পারা ধায়, ততই রাজা ও প্রজা উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। 

সতীদাহ ও অন্যান্য কুপ্রথা নিবারণ | হিন্দুর ধর্শাস্ে 
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শাসিত লা ছি ২. স্থল পচ এ এসি লি পিসি ৮ ৯৮ পেস 

পতির মৃত্যু হ হইলে সহমরণ অথবা ্ষচর্য্য বিধবার কর্তবা বলিয়া বিধান 

আছে। ফলে পুর্বকালে অনেক হিন্দু বিধবা! মৃত স্বামীর চিতায় আত্ম- 

বিসর্জন করিতেন । আকবর বাদসাহ এই নিষ্টুর ব্যাপার নিষেধ করিয়া- 

ছিলেন বটে, কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। পূর্ব পুর্ব গবর্ণর 
জেনারলগণ নবার্জিত দেশের অধিবাসীদিগের আচারের প্রতি হস্তক্ষেপ 

করিতে সাহী হন নাই। কিন্ত জর্ড উইলিয়ম বেণটিস্ক দয়া প্রণোদিত 

হইয়া! ১৮২৭ প্রীষ্টাব্ে একটী আইন বিধিবদ্ধ করিয়া এই গ্রচার করিলেন 

ষে, সতীদাহ করিলে উক্ত কার্য্যে সংস্থষ্ট ব্যক্তিগণ হত্যাপরাধে অপরাধী 

হইবে । স্থপ্রসিন্ধ রাজা রামমোহন বায় শান্ত্রাদি প্রদর্শনপূর্বক সহমরণ- 

নিথারপ কার্যে বেষ্টিক্কের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন । 

রাজপুত জাতির মধ্যে কন্ঠার বিবাহে অনেক অর্থ ব্যয় হইত। এই 

কারণে অনেক দরিদ্র রাজপুত নবপ্রস্থতা কন্যাকে মারিয়া ফেলিত। 

বেটিস্কের বন্ধে এই নিুর প্রথা অনেক পরিমাণে নিবাররিত হয়। উড়িষ্যার 

পার্বত্য 'অঞ্চলবাদী খোন্দজাতির বিশ্বাস ছিল, নরশোণিতে পৃথ্ীদেবীকে 

তৃপ্ত করিতে পারিলে প্রচুর শস্ত উৎপন্ন হয় এই জন্য তাহার! প্রতি বৎসর 

অনেক নরবলি দিত। বেটিস্ক এই নৃশংস প্রথা রছিত করেন। 

ঠগ্ দমন ।-_ঠগ্দিগের নাম প্রত্যেক ভারতবাসীই শুনিয় 

থাঁকিবেন। ঠগের| ভয়ানক দ্য ছিল। ইন্বার|দলবন্ধ হইয়া ব্যবসায়ী 

এবং সন্গ্যাসীর আকারে আত্মগোপনপুর্বক পথিকদিগের মনে বিশ্বাস 

জন্মাইয়৷ অবশেষে স্থুযোগ পাইলে গলায় গামছামোড়া দিয়া উহাদের 

প্রাণবধ ও সর্কন্বহরণ করিত। নর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক ঠগদিগকে দমন 

করিবার জন্ত কর্ণেল শ্লীমানকে ঠগী কমিশনর নিযুক্ত করিলেন । কর্ণেল 

্লীম্যানের অনবরত চেষ্টায় ১৮২৬ ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮৩৫ খীষ্টাব্ধের মধ্যে 

বন ঠগ ধৃত ও দণ্ডিত হইল। ক্রমে এই প্রকারে এই ভয়ানক দন্ুযুদ্ 

সমূলে বিনষ্ট হইল । 



১৪৪ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

কুর্গ ও কাছাড় অধিকার এবং মহীশুররাজ্যে স্তশ।- 
সনের ব্যবস্থা ।-_বেটিক্ক শাস্তি ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। 
রাজাজয় করিবার গ্মভিলাষ তাহার ছিল না। কিন্ত নিতাস্ত অনিচ্ছা- 

সত্বেও তাহাকে কোন কোন দেশীয় রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছিল । 

এই সময়ে কুর্ণপ্রদেশের রাজা নিজরাজ্যে অতিশয় অত্যাচার করিতে- 

ছিলেন। লর্ড বেটিঙ্ক রাজাকে অনেক নিষেধ করিলেন, কিন্তু রাজা 

তাহাতে কর্পাত করিলেন না। অবশেষে বাধ্য হইয়া ১৮৩৪ খ্রীষ্াবে 

বেন্টিঙ্ক তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজা যুদ্ধে পরাজিত, এবং 

ইংরাজের বৃত্তিভোগী হইয়া! কাশীবান করিলেন ও কুর্গরাজ্য তত্রতা প্রধান 

লোকদিগের প্রার্থনানুলাগে ইংরান্গ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভূক্ত হইল। 

লর্ড বেটিস্কের শাদনকালে কাছাড রাজ্যও ইংরাজরাজ্যের অন্তভূ্ি 

হয়। কাছাড়ের রাজ! শত্রু কর্তৃক নিহত হন। রাজার পুত্রাি না থাকাতে 

গ্রজাদিগের গ্রার্থনামত গবর্ণমেণ্ট উক্ত রাজ্য গ্রহণ করিলেন । 

মহীশুর'রাজ্যেও নান! বিশৃঙ্খল! উপস্থিত হয়। এই জগ্ত লর্ড বেটিঙ্ক 
১৮৩২ গ্রীষ্টার্ধে মহীশুর শাসন করিবার জন্ত উপযুক্ত ইংরাঁজ কর্মচারী নিষুক্ত 

করিলেন। ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্ধ পর্যাস্ত এই রাজ্য ইংরাঞ্জ গবর্ণমেণ্টের শাননাধীন 

থাকে। তাহার পর উহা! দেশীয় রাজার হস্তে পুনঃ প্রদত্ত হইয়াছে । 

কোম্পানির নৃতন সনন্দ ।--১৮৩৩ শ্রীষ্টান্বে ইষ্ট ইওিয়া 
কোম্পানি নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ইহা দ্বারা কোম্পানি আর ২০ 

বৎসরের জন্ত ভারতশাসনের ইজার! প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু এই সমর 

হইতে কোম্পানির কারবার করিবার অধিকার সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইল । 
রাজ্য বহুবিস্তৃত হওয়াতে ইংলত্তীর্র কর্তৃপক্ষের এই সংস্কার জান্ম যে, 

কারবার ও রাজ্যশাসন যুগপৎ চলিতে পারে না। সুতরাং এই সঙ্গম 

হইতে কোম্পানিকে কারবার ত্যাগ করিয়া! কেবল রাজ্যশাঁসন কার্য্েই 
মনোনিবেশ করিতে হইল। এই সননের মর্শ/নুসারে গবর্ণর-জেনারলের 



লর্ড বেটিস্ক। ১৪৫ 
বলিল পিসি লি সপস্সরিং তি সি লও পপ জা সল্প গছ পতি ৬টি খপ এল প্রা শা পর লি লা 

কাউন্সিলে একজন ব্যবস্থাসচিব নিযুক্ত করিবার প্রথা প্রবস্তিত হুইল, 
এবং স্থুগ্রসিদধ গ্রন্থকার লর্ড মেকলে প্রথম ব্যবস্থাপচিৰ নিযুক্ত হইলেন। 
এদেশের আইনের সংস্কার সাধন করিবার জন্ত একটী 'ল কমিশন” গঠনের 
ব্যবস্থা করা হইল। দেণীয়ের! সর্বপ্রকার রাজকার্ষে প্রবেশাধিকার 

পাইলেন। ইউরোপীয়েরা এদেশে জমি লইন্না বাস করিবার অন্থমতি 

পাইলেন। আঁগরা ও অযোধ্য। লইয়া এক স্বতন্ত্র গ্রদেশ গঠিত হইল । 

শিক্ষা! সংস্কার ।- লর্ড বেন্টিস্কের শাদনকালে দেশীয্নগণের শিক্ষা 
সম্বন্ধে বিশেষ আন্দোলন হয়। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা কার্ষ্যের উন্নতির অন্ঠ 

বাৎসরিক যে টাক! ব্যয় করিতেন তাহ! এ পর্যন্ত সংস্কৃত, আরবী, ফারসী 

প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য নিয়োজিত হইত । কিন্তু লর্ড মেকলে 
প্রভৃতি বলিলেন থে কেবল প্রাচ্যভাষ৷ শিক্ষা! করিলে দেশের মঙ্গল হইবে 

না। ভারতবাসীর সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন করিতে হইলে ইংরাজী ভাষাও 

শিক্ষ। দেওয়। আবশ্তক। যাহার! প্রাচ্ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহারা 
এ প্রস্তাবের বিরোধী হইলেন। কিন্তু বেটিক্ক ইংরাজী শিক্ষার অন্কৃলেই, 
মত দিলেন। ফলে আমাদিগের কি মহোপকার হইয়াছে তাহা এখন 

আমর। বুঝিতে পারিতেছি। ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষার গুণে 

আজ আমর! সভ্য-জগতে মাথ! তুলিয়! দাড়াইতে পারিতেছি। সঙ্গে সঙ্গে 

গবর্ণমেন্ট দেশীয় ভাষ! শিক্ষা-সন্বন্ধেও যথেই উৎসাহ দিতেছেন । ইংরাজী 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সাহায্যে আমাদের মাতৃভাষারও অনেক শ্রীবুদ্ধি 

হইয়াছে । লর্ড বেটিক্কের সময়েই পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিষ্ভা শিক্ষা দিবার 

অন্ত কলিকাতায় মেডিকাল কণেজ স্থাপত হয়। 

রাজা রামমোহন রায় |- সমাজ-দংস্কারাদি বিষয়ে মহাত্ম! রাজ! 

ব্বামমোহন বলায় লর্ড বেন্টিস্কের অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন । রামমোহন 

রায়ের স্থায় মনীষী অল্পই দেখ! যান । তিনি এদেশে ইংরাধী শিক্ষ 

প্রচলন ও ধন্ম-সংস্কারের জন্ত [বশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৮৩০ গ্রীহান্কে 
১০ 



১৪৬ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস 

২৩শে জানুয়ারী তিনি ব্রাঙ্মসমান্দ সংস্থাপন করেন এবং সেই বৎসর 

তদানীন্তন নামমাত্রসার দিল্লীর বাদসাহের অনুরোধে ইংলণ্ডে গমন 

করেন। বুদদসাহ রামমোহন, 

রায়কে রাজ উপাধি প্রদান করি- 

প্লাছিলেন। রামমোহন রায়ের 

চেষ্টায় গবর্ণমেপ্ট বাদসাহের বাধিক, 
বৃত্তি আরও তিন লক্ষ টাঁক। বাঁড়া- 

ইয়। দিয়াছিলেন। রামমোহন 

রায়ের পূর্বে আর কোন শিক্ষিত 

ভারতবাসী ইংলগ্ডে যান নাই। 

রি ৃ ভিনি তথায় (বিশেষ সমাদুত হইয়1- 

রাজা রামমোছন রায় ছিলেন এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাবে মেই- 

খানেই দেহ-ত্যাগ করেন। 

_সার্ চাল্স্ মেট্কাফ্ ও মুদ্রোঘক্ত্রের স্বাধীনতা ।-_ 
১৮৩৫ খ্রীষ্টাঝে লর্ড বেটিষ্ক স্বদেশযাত্রা করেন, এবং গবর্ণর জেনারলের 

কাউন্দিলের প্রধান মেম্বর সার্ চাল্স্ মেট্ুকীফ্ (পরে লর্ড মেট্কাফ,) 

শাসনভার গ্রহণ করেন। মেট্কাফ্ অতি উপযুক্ত ও প্রজাহিতৈষী 
শাদনকর্ত। ছিলেন। ইহার এক বৎসর মাত্র শাসনকালে ভারতবর্ষীয় 

প্রজাদিগের একটী মহোপকার সাধিত হয়| পূর্বে মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা 

ছিল না, অর্থাৎ সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদকদিগের গবর্ণমেণ্টের দোষগুণ 

বিচার করিবার অধিকার ছিল না। মেট্কাফ মুদ্রাধন্ত্রের স্বাধীনত। প্রদান 

করিয়া ভারতবাশীর ক্ৃতজ্ঞতাভাজন হুইগ্লাছেন। মেট্কাফের গ্রতি 

ইংলতীয় গবর্ণমেণ্টের বিশুক্ষণ শ্রদ্ধ! ছিল, এবং ডিরেক্টর সভা ইহাকেই 

গবর্ণর জেনারল নিধুক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে 

ইংলগ্ডে মস্ত্রদলের পরিবর্তন হওয়াতে মেট্কাফ্ঠক পদত্যাগ করিতে হুইল» 



লঙ অকৃল্যাণ্ড। ১৪৭ 

এবং লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর.জেনারলের পদে অভিষিক্ত 

হইলেন । 

অফাদশ অধ্যায় 
৮:0: 

লর্ড অক্ল্যাণ্ড ও লর্ড এলেন্বরা । 
লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেলারল নিযুক্ত হুইয়! ১৮৩৬ 

শ্ীষ্টাব্ধে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন। ইনি ১৮৩৬ ্রীষ্টান্ষ হইতে ১৮৪২ 

রীষ্টাব পর্যাস্ত ৬ বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাঁসন করেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাকে 

পা, তি তত 2 এ হি ঃ 

ইহার শাসনকালে আফগানিস্তানের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রথম যুদ্ধ 
হয়। অক্জ্যাণ্ডের শাসনকাঞ্জের এই একমাত্র প্রধান ঘটনা । আফগান 



১৪৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাপ | 
শপ পাপ আস, জি পপ পি এত শপ ৭ অপ পপ রী শপ শপ অপ শট কা সা 

যুদ্ধ আরম হইবার পুর্বে লর্ড অক্ল্যাণ্ড রাঁজশ্বের অবস্থার অনেক উন্নতি- 
সাধন করিয়াছিলেন। 

প্রথম আফগান যুদ্ধ | আফগানরাজ আমেদ সা আবদালির 

পর তাহার পুত্র টাইমুর আফগানিস্তানের অধিকারী হন। টাইমুরের 
মৃত্যু হইলে আমেদসার অন্যতম পৌন্র জামান সা ও জামান সার পর 
তাহার ভ্রাত| সা সুজা আফগান রাজ্যের আধিপত্য লাভ করেন। এই 

সাস্থজার নিকটেই লর্ড মিণ্টো! দূত প্রেরণ করেন, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
সহিত আফগানিস্তানের সন্ধিবন্ধন হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে সা সুজ! 

তাহার ভ্রাতা মামুদ কর্তৃক রাজাচাত হইয়া, ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে 
লুধিয়ানায় আসিয়া অবস্থান করেন। মামুদও অধিকদিন রাজ্যভোগ 

করিতে পারেন নাই । ১০২৬ ্রীষ্টাবে পরাক্রান্ত বারাকজাই-বংশীর দোস্ত 
মোহম্মদ তাহাকে নিহত করিয়া কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। 

বারাকজাইবংশীয়ের। পূর্ব্বে আফগানরাজগণের মন্ত্রিত্ব করিতেন এবং সেই- 

জন্য দোস্ত মোহম্মদ “আমীর নামে পরিচিত ছিলেন । তদবধি কাবুলের 

অধিপতির 'আমীর” নামে অভিহিত হইয়। আসিতেছেন। 

যৎ্কালে লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন দোস্ত 

মোহম্মদ কাবুলের দিংহাসনে অধিরূঢ় ছিজেন। এই সময়ে রুপিয়্ার 

গবর্ণ-মণ্ট মধ্য এপিয়া় নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবংপারস্ত 

ও কাবুলের রাজনভায় কসিয়ার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছিল। রুসিয়ার 

প্রদার দর্শনে 'আশঙ্কিত হইয়া লর্ড অক্ল্যাঞ্ড দোস্ত মোহম্মদের সহিত সন্ধি 

করিবার জন্য দূত প্রেরন করিলেন। দৌস্ত মোহম্মদ বণিলেন যে, শিখ" 

রা রপজিতৎদিংহ তাহার তস্ত হইতে পেশোগ়্া॥ নগণ্ু কাড়িয়া লইয়াছেন) 

যাঁদ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট রণজিংসিংহকে লওয়াইগা পেশোয়ার নগর তাহাকে 

প্রত্যর্পণ করাইতে স্বীকৃত * হন, তাহা! হইলে তিনি হংবাজের সকল 

প্রর্তাবেই সম্মত হইবেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড তাহার হচ্ছ! পুর্ণ কারতে 



লর্ড অক্ল্যাণ্ড। ১৪৯ 
সস সস তি উচিত ১ সিসি চলীমিলািলিসিশপা সন্পি ২ উল স্পা সিসির প তি সিন্িপিসপা সিসি পা ১০ টা জী ইউনিক এ শ্রী লা ৯ ৮ 

অসামর্থ্য জানাইলে দোস্ত মোহম্মৰ রুপিয়ার দুতকে অধিক আদর 
দেখাইতে লাগিলেন। তখন গবর্ণর-জেনারল দোস্ত মোহম্মদকে উপযুক্ত 

শাস্তি দিয়া তাহার সিংহাসনে রাজ্যচুত সা সথজাকে সংস্থাপন করিবেন 

বলিয়! স্কির করিলেন, এবং এই অভিপ্রায়ে ইংরাজদিগের একদল সৈন্য 

সান্ুজাকে সঙ্গে লস গিদ্ধুদেশের মধ্য দিয়া বোলান গিরিবর্ অতিক্রম 

পূর্বক আফগানিস্তানের অভিমুখে যাত্রী করিল (১৮৩৯)। শীঘ্রই 
কান্দাহার গৃহীত হইল, এবং জেনারল নট্ তথায় একদল সৈন্য লইয় 
ছাঁউনী করিয়া রহিলেন) কিছুদিন পরে গনি নগর ইংরাজের হস্তগত 

হইল এবং দোস্ত মোহম্মদ সাহায্যের 'চেষ্টায় হিন্দুকুূশের অপর পারে 

বুখারায় পলায়ন করিলেন। অতঃপর ইংরাজ সৈন্য কাবুল অধিকার 

করিল, এবং সা স্ুজা! মহা আড়ম্বরে বাল। হিসার শামক স্থানে কাবুলের 

সিংহাসনে »ংস্থাপিত হইলেন । পর বৎসর ১৮3০ গ্রীষ্টাবে দোস্ত মোহম্মদ 

আত্মসমর্পণ করিলেন, এবং বন্দিশ্বরূপে কলিকাতায় আনীত হইলেন । 

সা! সুজা লিংহাসন পাইলেন বটে, কিন্তু আফগানিস্তানের অধিবাশী- 

দিগের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলেন না! । ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্ষের নবেশ্বর 

মাসে দোস্ত মোহম্মদের জ্যেষ্ঠ পুত্র আকৃবর থার অধীনে সমগ্র দেশ 

ইংরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিল। কাবুল-নগরের মধ্যস্থলেই ইংরাজ 

দ্বত নিহত হইলেন। হতভাগ্য সা সজাও প্রাণ হারাইলেন। তাহার 

পরিবারবর্গ বন্দী হইল। বআফগানগণের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিয়। 

ছুই মাস পরে প্রবল শীতের সময়, কাবুলের ইংরাঁজ সৈন্ত, সর্বসুদ্ধ 
১৫০০০ লোক, ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্র। করিল। কিন্তু এই ১৫০০০ 

লোকের মধ্যে ডাক্তার ব্রাইডন নামক একজন মাত্র সৈনিক কর্মচারী 
১২০ জন লোককে সঙ্গে লইয়া ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 

জেলালাবাদে পৌছিয়৷ আত্মরক্ষা করিলেন। অবশিষ্ট সকলেই ঈীতে, 
'অনাহারে ও ছবৃত্ত আফগানদিগের অক্ত্রাধাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। 



১৫০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
এপিপাসি ৬ এলি” ১ এত এরি লোপা লতা তলত পোদ পস্তশিজপাতিপীস, লা পিস শী শা লী পা পঁ বা শা লাশ্রাষপরী সিল বলীদররী পিপি পলিশ পোর্ট পে সর মিসির পপি? পা সস 

এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার সংবাদ কলিকাতায় পৌছিবার এক মাল 
পরেই, অর্থাৎ ১৮৪২ শ্রীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে, লর্ড অক্লাও স্বদেশধাত্রা 

করিলেন, এবং লর্ড এলেন্বর! তাঁহার পদে নিযুক্ত হুইলেন। লর্ড 

এলেন্বর! কালে ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও এই আফগান 
যুদ্ধের নিবুত্তি হয় 'নাই। তখন কান্দাহারে জেনারল নট্' এবং 

জেলালাবাদে জেনারল সেল্ সসৈন্তে অবস্থান করিতেছিলেন। কাবুলে 

ইংরাজের! প্রায় কেহই ছিল না, কেবল কয়েকজন মাত্র বন্দী স্ত্রী ও পুরুষ 

কারাগারে অবস্থান করিতেছিলেন। 
লর্ড এলেন্বরা৷ |-_লর্ড এলেন্বর! প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, 

কান্নাহার ও জেলালাবাদ হইতে নট 'ও দেল্ উভয়ের সৈশ্তদিগকে 

নিরাপদে ফিরাইয়া আনিতে পারিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ 

তাহা হইল না। কাবুলের হত্যাকাণ্ড ও সেনাদলের বিনাশহেতু ইংরাজ 

বীধ্যের বিলক্ষণ ছুনাম হইয়াছিল। স্থৃতরাং লর্ড এপেন্বরা আফগান- 

দিগের ঘোর অত্যাচারের প্রতিশোধার্থ জেনারল পলকৃকে সসৈন্তে 

আফগানিস্তানে প্রেরণ করিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্ষের সেপ্টেম্বর মাঁসে 

জেনারল পলক্ ও নটু উভয়ের সৈন্য কাবুলে একত্র মিলিত হইল। 
তদনস্তর সমবেত সৈন্ গজননির দুর্গ বিনষ্ট করিল, কাবুলের প্রকাও বাজার 

বারুদের সাহায্যে উড়াইন্| দিল, এবং সকল বাঁধা অতিক্রম পুর্ব্বক ইংরাজ 

বন্দীদ্দিগকে উদ্ধার করিল। এই প্রকারে বিটিশ সিংহের সম্ভ্রম রক্ষা 
করিয়া, উক্ত সমবেত সৈন্য নিহত স! স্ুজার পরিবারদিগকে সমভিব্যাহারে 

লইয়! ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিল। ১৮৪২ শ্রীষ্টাব্ষে দোস্ত মোহল্মদ 

সুক্তিলাভ করিক্ন! আফগানিস্তানে গিয়া! নিজ রাজ্য অধিকার করিলেন। 
এই প্রকারে প্রথম আফগান যুদ্ধের অবসান হইল । 

সিন্ধু অধিকার ।--কিস্ত ইহাতে 5 যুদ্ধনিবৃত্তি হইল না। দিন্ধু- 

দেশ এতদিন পর্যাস্ত মুনলমান আমীরদিগের শাসনাধীন ছিল । আমীরের! 



হা দয 5১৫১ 
এরা এ, লস্ট এই পাস স্টপ তত ৯ তাস শিকারী সভা শাির্পী 5 শি সি উস 

'ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শক্রদিগের সহিত বড় করিতেছেন, এইরূপ এক 
অভিযোগ তাহাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত হইল । লর্ড এলেন্বরা তাহাদের 
'শাসনার্থ সেনাপতি সার চার্লস্ নেপিয়রকে সসৈন্তে সিন্ধুদেশে প্রেরণ 

করিলেন। ১৮৪৩ ত্রীষ্ঠাবধে নেপিয়র হাইদরাবাদ এবং মিয়ানী নামক স্থান- 

দ্য়ে আীমীরদিগের বেলুচি সৈশ্ভগণকে পরাজিত করিলেন, এবং সিন্ধু- 

প্রদেশ কোম্পানির অধিকারে আনিয়া! বোম্বাই প্রেসিডেন্দির অস্তভূতি 

হইল | 

গোয়ালিয়র যুদ্ধ।--১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণর-জেনারল আরও একটা 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এ বৎসর গোয়ালিয়রের রাজা! জনকজী সিন্ধিয়ার 

মৃত্যু হয়। জনকজী নিঃসস্তান ছিলেন । এই জন্য তাহার স্ত্রী তারাবাই 
একটা দত্তকপুক্র গ্রহণ করেন । লর্ড এলেন্বরা গোয়ালিয়রের অপ্রাপ্ত- 

বয়স্ক মছারাজের রাঁজ্যরক্ষার কার্যে একজন অতিভাঁবককে নিযুক্ত 

করিলেন। কিন্তু রাজমাতা লর্ড এলেন্ব্রাঁর নিষুক্ত ব্যক্তিকে অভিভাবক 

বলিয়া গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন । এই জন্য গবর্ণর-জেনারল 

গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোধণা৷ করিলেন। মহারাজপুর ও পু্ক়্ার 

এই উভয় স্থানের যুদ্ধে ইংরাজের নিকট গোয়ালিয়রের সৈম্তগণ পরাজিত 
হইল। মহারাঁজপুরের যুদ্ধে লর্ড এলেন্বরা স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন । 

অতঃপর সন্ধি হইল। রাজমাঁতা রাজত্বের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ 

করিলেন। রাজ্য চালাইবার জন্ত কাউন্সিল নিযুক্ত হইল। 
এই সময়ে শাসনসংক্রান্ত কতিপর় প্রশ্র লইয়া লর্ড এলেন্বরার 

সহিত ডিরেক্টর-সভার মতভেদ হইল। এজন্ত ১৮৪৪ গ্রীষ্টাঝে উক্ত সভ। 

লর্ড এলেন্বরাঁকে কর্ম হইতে অবদর প্রধান করিলেন, এবং" সার হেন্রী 

হাডিংকে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল নিধুক্ত করিলেন । 



উনবিংশ অধ্যায় । 

লর্ড হাভিং 

সার হেন্রী হাঁিং (পরে লর্ড হাডিং) ১৮৪৪ খ্রীষ্টা হইতে ১৮৪৮ 

শ্ী্টাব্ধ পর্য্যস্ত ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল ছিলেন। ইহার শাসনকালে 

ভারতের নানাবিধ কল্যাণ সাধিত হয় । ফলতঃ বেন্টিক্কের পর ছাডিংই 

ভারতবাসীর হৃদয়ে স্থান পাইয়াছিলেন। যে সকল কুপ্রথা লর্ড বেটিস্ক 

লর্ড হাডি। | | 

নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, লর্ড হাডিং সেগুলি নিঃশেষ রূপে 

উঠাইয়! দেন। তিনি বাণিজ্যকার্ষ্েরও বিলক্ষণ স্থবিধা করিয়াছিলেন। 

এতস্তিন্ন শিক্ষাকার্ষ্যক্র সুবিধার জন্ত হাড়িং অনেকগুলি বঙ্গ-বিস্তালয় 

ও রুড়কীতে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপিত করিয়! যান । হাডিং একজন বড় 

যোদ্ধা ছিলেন । ফরামী-সহাট মহাবীর নেপোলিয়নের সহিত ইংরাজদে র: 



৪ 

লর্ড হাডিং। ১৫৩ 
সরস সব পদ্তিিাসপ আপি র ঢা ৩ 4 এল আর্ক সি সপ সর আর আও পরপর বস এল 

যুদ্ধকালে হাডিং ইংরাজ পক্ষে একজন সেনানী ছিলেন । এই সময় এক 

যুদ্ধে তাঁহার একটা হাত নষ্ট হয়। শিখদিগের সহিত ভারতবর্ধায় গবর্ণ- 

মেণ্টের প্রথম যুদ্ধ ইহার শাসনকালের সর্বগ্রধান ঘটন!। 

প্রথম শিখ যুদ্ধ ।-__পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের কথা তোমরা 

পূর্বেই গুনিয়াছ। ১৭৮০ শ্রীাবে রণজিৎ সিংহের জন্ম হয়। ১৯ বৎসর 

বয়ঃক্রমের সময়ে রণজিৎসিংহ কাবুলের তদানীন্তন অধিপতি জামান সা 

কর্তৃক লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই সময়ে রণজিৎ সিংহ 

প্রায় এক লক্ষ সুশিক্ষিত সৈন্যের অধিনায়ক হন। মুদক্ষ ফরাসী 

সৈনিকগণ এই সেনাগণকে ফুদ্ধবিদ্যায় হ্থশিক্ষিত করেন। শিখ জাতির 
নাম অনুসারে এই শিখ সৈন্ভ 'খাল্সা নামে অভিহিত হইত। এই 

সুশিক্ষিত সৈন্যের বলে রণজিৎ সিংহ শীগ্রই লাহোরের স্বাধীন রাজ! হুন, 

এবং উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে পেশোয়ার, দক্ষিণে মূলতান এবং পূর্বে 

শতজ্র নদী এই চতুঃসীমার মধ্যে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। অর্ড মিণ্টোর 
সময়ে রণজিৎসিংহের সহিত ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের যে সন্িবন্ধন হয়, তাহা 

তোমরা জান। রণজিৎসিংহ ঠাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই সন্ধির মন্থীস্থ- 

সারে ইংরাক্ গবর্ণমেণ্টের সহিত মিত্রত1 রক্ষা করিয়াছিলেন । 
১৮৩০ শ্রীষ্টাবে রথজিতের মৃত্যু হয়। রণজিতের উপযুক্ত পুর ছিল 

না। .এই কারণে তাহার পর শিখরাজ্যে মহাগোলযোগ ঘটে। পাঁচ 

বৎসরের মধ্যে তিন চারিজন রাজ! সিংহাসন অধিকার করেন। অবশেষে 

রূণজিৎমিংহের অপ্রাপ্তবয়স্ক পুজ দলীপসিংহ পিতার পদে প্রতিষ্ঠিত হই- 

লেন। এই সময়ে বালক মহারাজের বদ্বঃক্রম ৫ বৎদর মাত্র ছিল বলিয়! 

তাহার মাতা মহারাণী ঝিন্দন রাজ্যশাসনের ভারগ্রহণপূর্বক প্রিরপাত্র লাল- 

সিংহকৈ প্রধান মন্ত্রী নিঘুক্ত করিলেন। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা। খাল্স1 সৈন্ত- 

দলের 'অধিনায়কদের হস্তগত ছিল। ছূর্ভাগ্যত্রমে এই সময়ে রাজ্যে নানা 

প্রকার বিশ্ব উপস্থিত হওয়াতে ছূ্দাস্ত খাল্সা সৈশ্তগণ বারপরনাই উচ্ছৃঙ্খল" 



১৫৪ '্বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

হুইর। উঠিল। তখন তাহাদিগকে সংঘত রাখিবার জন্ত মহারাণীর গুতাহু- 

ধ্যারী প্রধান মন্ত্রী লালসিংহ ও সেনাপতি তেজসিংহ তাহাদিগকে ইংরাজ 
রাজ্যের অন্তর্থত দিল্লী প্রভৃতি স্থান লুটপাট করিবার জন্ত পরামর্শ দিলেন। 

রণজিৎ দিংহের সমাধি-মন্দির | 

এই সময়ে শতদ্র নদী ইংরাজ ও শিখ উভয় রাজ্যের সাধারণ সীমা 
ছিল। ১৮৭: ্রীষ্টা্দে ডিসেম্বর মাসে ৬০,০০১ শিখ; সৈন্য বহুমংখ্যক 

কামান লইয়! শতদ্রর অপরপারস্থ ইংরাজ রাজ্য আক্রমণ করিল। 



লর্ড হাডিং। ১৫৫ 
বিসিক 

শী সিসি লি পা সপসি স্টিল সি লব সি ৯ সি পিছ তাল ২৯০১ পি পাসাসটিপাসিপিলীসপি সিিরসটিতনমিনি সি উ ৭ এ অতি 

“তখন ভারতবধীয় গবর্ণমেন্ট শিখদিগের বিরুদ্ধে ধু দ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য 

হইলেন, এবং স্বয়ং গবর্ণর জেনারল হাডিং ও প্রধান সেনাপতি পার হিউ 
গফ সসৈন্তে যুদ্ধষাত্র/! করিলেন। প্রায় চারি সপ্তান্থের মধ্যেই মুদ্দকি, 

ফিরোজসা, আলি ওয়াল, ও সোব্রাও' এই করস্থানের যুদ্ধে ইংরাজসৈন্ত 

শিখাদঙ্গকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিল (১৮৪৫-৪৬)। কিন্তু এই 
কয়টা যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বিলক্গণ বলক্ষয় হুইয়াছিল। ইংরাজ পক্ষে 

গবর্ণর জেনারুল স্বয়ং প্রধান সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

সোব্রাওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়! শিথ সৈমন্ত শতদ্র পার হইয়! পলায়ন 

করিল, এবং শিখদিগের রাজধানী লাহোর ইংরাজের হস্তগত হইল। 

বুদ্ধাবসানে, ১৮৪৬ শ্রীষ্টাবে, শিখদিগের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সন্ধি- 

বন্ধন হইল। এই সন্ধিন্থত্রে রণজিৎ সিংহের নাবালক পুজ দলীপসিংহ 

পঞ্জাবের সর্ববাদিদম্মত অধিপতি হইলেন। বিপাশ! ও শতব্রর অন্তর্বর্তী 
প্রদেশ ইংরাজ অধিকারের অস্তভূক্ত হইল, শিখ সৈন্তের সংখ্যা কমাইয়া 

দেওয়। হইল) মেজর ( পরে সার্ হেন্রি ) লরেন্স, লাহোরের রেসিডেণ্ট 

নিযুক্ত হইলেন, এবং রাজ্যে শাস্তিসংস্থাপনের উদ্দেশে লাহোর দরবার 

এক দল ইংরাঁজ সৈন্ত গ্রহণ করিলেন। 

কাশ্মীর রাজ্যের সুত্রপাত ।-_এই যুদ্ধের ব্যয়ের জন্য ক্ষতি- 
পুরণ স্বর্ধূপ ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট লাহোর দরবারের নিকট দেড় কোটি টাকা 

দ্বাবী করিলেন। লাহোর দরবারের অত টাক! দিবার সামর্থ্য ছিল ন। 
তখন লাহোরের তদানীন্তন মন্ত্রী রাজা গোলাব পিংহ সেই টাকা দিতে 

স্বীকৃত হইলে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কাশ্মীর প্রদেশের স্বাধীন রাজা 

বলিয়া ্বীকার করিলেন । এইরূপে বর্তমান কাশ্মীর রাজ্যের সুত্রপাত হইল। 
সারু হেন্রি হাডিং এই যুদ্ধের পর লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ১৮৪৮ 

স্রীতাবে স্বদেশযাত্রা করিলেন । তাহার পর লর্ড ডালছৌসী ভারতবর্ষের 
“গবর্ণর-জেনাঁরল নিযুক্ত হইলেন। 



বিংশ অধায়। 
উজ 2107 হস 

লর্ড ডাল্হৌসী। 

লর্ড ভাল্্হৌদী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্ব হইতে ১৮২৬ ্রীষ্টাব পর্য্স্ত আট বৎসর 

কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। ভারতবর্ষে আদিবার সময়ে ডাল্হৌসির 
৩৬ বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল । এত অল্প বয়মে আর কেহ গবর্ণর- 
জেনারল হন নাই । ভারতবর্ষের গবর্ণব-জেনারল হইবার পূর্বে লর্ড 
ডাল্হৌসী ইংলগ্ডের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী সার রবার্ট পীল সাহেবের 

রা, 

111 পুর 
4 

লর্ড ডালহৌশী । | 

অধীনে রাকজকার্্যে নিষুক্ত থাকিয়। রাগ্জনীতি বিষয়ে অভিজ্ঞত| লাভ করিয়া- 

ছিলেন। কিন্ত ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে তাহার বিশেষ অভিজ্ঞতা 

ছিল না। ভারতবর্ষে আপিবার প্রান্কালে, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর-জেনারল লর্ড 

হেঠ্টংসের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, এবং জর্ড হেষ্টিংদ ভারতবর্ধের শাঁসন- 



জর্ড ডাল্হৌসী । * " ১৫৭ 

প্রণালী সম্বন্ধে তাহাকে নানা উপদেশ প্রদান করেন। সে সময় হেষ্টিংস 

ডালহোসীকে ম্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার 

বিষয় পর্যযালোচনা করিয়া! তাহার দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তখন হইতে 
সাত বৎসর কাল যুদ্ধবিগ্রহের কিছুমাত্র প্রয়োজন হইবে না। কিন্ত লর্ড 

হেষ্টিংসের ভবিষ্যৎবাণী কার্ধো পরিণত হইল না। ১৮৪৮ খ্রীষ্টান্বের 
জানুয়ারী মাসে ডালহৌসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিলেন। সেই বৎসরেই 
তাহাকে শিথদিগের সহিত ভয়ানক যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতে হইল । 

শিখদিগের সহিত দ্বিতীয় যুদ্ধ ।-__মুপরাজ মূলতানের 
শাসনকর্তা ছিলেন। তাহার নিকট লাঙোর দরবারের প্রায় দুই লক্ষ 
টাকা পাওনা ছিল। ১৮৪৮ শ্রীষ্টাবে দরবার তীহার নিকট এই টাকা 

চাওয়াতে তিনি বলিলেন যে, তিনি পদত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন, 

টাক দিতে পারিবেন না! তখন লাহোরের ইংরাজ রেসিডে্ট একজন 

নৃতন শাসনকর্তা দিষুক্ত করিয়া ছুইজন ইংরাজ কর্মচারীর সহিত 
তাহাকে মূলতানে পাঠাইয়। দিলেন। তাহারা মূলতানে পৌছিলে 
মুলরাজের সৈন্যগণ সেই ইংরাজ কর্মচারিদ্বয়কে হত্যা করিল এবং মূলরাজ 
বিদ্রোহী হইয়। ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন । এই সময়ে 

এডোয়ার্ডেম নামক একজন ইংরাজ সৈনিক কর্মচারী ঘটনাস্থল হইতে 
প্রায় চল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি এই সংবাদ 
পাইধামান্র কতিপয় সৈম্ত লইয়া! মুলতানে উপস্থিত হইলেন এবং মূল- 

রাঁজকে ুই তিনটী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া! তাহাকে মূলতান হর্গে আশ্রক 

লইতে বাধ্য করিলেন। কিন্তু দেখিতে দে'খতে বিদ্রোহ সমস্ত দেশময় 

ব্যাড ₹ইয়া পড়িল এবং ছন্রস্ংহ, সেরপিংহ প্রভৃতি শিখ সন্দারগণ 

'বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিলেন। 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে গবর্ণর জেনারলের বিশেষ ইচ্ছ! ছিল না) 

(কিন্ত শিখদিগের ব্যবহারে তিনি অগত্যা উহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণ! 



১৫৮ বালক-পাঠ্য ইিরিভি্ের ইতিহাস । 
বাসি পলো লি লজ পা সপ” ০ লাশ লা পর শা লা পিপি পা শত পলা স্পিন তি শত তত সি শশাস্দিল। 

করিতে বাধ্য হইলেন, এবং প্রধান লেনাপতি গফ্ শিখদিগের, 

বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইংরাজ সৈম্তগণ প্রথমেই মুূলতান গ্রহণ: 
করিল । ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্ের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে চিলিন্ওয়ালা নামক 
স্থানে এক ভয়ানক যুদ্ধ হইল। চিলিন্ওয়ালার যুদ্ধে সুপ্রদিদ্ধ (েন্সিংহ 
শিথদিগের সেনাপতি ছিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজদিগের পক্ষে ২৪০০ 

সৈন্য হতাহত হয়, কিন্তু কোন পক্ষ জয়লাভ করিয়াছিল তাহ! নিশ্চিত, 

বুঝিতে পার! যায় নাই । সেষাহা হউক, চিলিন্ওয়ালার যুদ্ধের সংবাদ 

ইংলণ্ডে পৌছিলে তথাকার কর্তৃপক্ষগণ সার চার্লস্ নেপিয়রকে সেনাপতি 
নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু নূতন সেনাপতি পৌছিবার পূর্ব্বেই 

সেনাপতি গফ্ গুজরাটের যুদ্ধে শিখদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন: 

(২৯শে ফেব্রুয়ারি ১৮৪৯ )। 

অতঃপর ১৮৪৯ শ্রীষ্টাকের ২০শে মার্চ তারিখে লর্ড ডাল্হৌসী 

জিভ নামে সমগ্র পঞ্জাব অধিকার করিলেন। র্ণজিতৎদিংহের পুক্ত 

মহারাজ দলীপনিংহ বার্ষিক ৫ লক্ষ টাক! বৃত্তি পাইয়া! ইংলণ্ডে যাইয়! 

বাস করিতে লাগিলেন। বৃটিশ শামন গুণেই অল্পদিনের মধ্যেই পঞ্জাবের 

সর্বালীন কুশল সাধিত হইল । পঞ্জাবের অধিবাপসিগণ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের, 
প্রতি আস্তরিক কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিল; এমন কি, ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্ধে সিপাহী, 

বিদ্রোহের সময়ে শিখের! তদানীন্তন প্রধান কমিসনর জন লরেন্সের অধীনে 

থাকিয়া ও বিদ্রোহদমনে সাহাধ্য করিয়৷ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি অটল 
ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। পঞ্জাবগ্রহণেব তিন বংসর পরেই এক দল: 

শিখসৈস্ত গ্থিতীয় ব্রহ্ধযুদ্ধের সময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্ধ্য 

ফরিয়াছিল। 

দ্বিতীয় ত্রহ্মযুদ্ধ ।_-ব্রহ্বরাজের কর্্মচারিগণ রেঙ্গুনবন্দরে রব 

ইংরাজবণিক ও জাহাজের ক্কাপ্চেনদিগের উপর অত্যাচার করিত । 
এই অত্যাচার নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে কমোডোর জ্যান্বার্ট ১৮৫২ 

পাপা লীতির্শ পিপি শী শত ও আট ভসটিশী ও তলা এল ত্র শালা জর লি 



লর্ড ডাল্হৌসী । ১৫৯ 
শর এপি সপ শপ সপ সপ পে পি পা পি পরিসিলী এ শা পাটি শা শ্াসি উল লা পাপী পছি ৮ লিসি লি ৭ শ্রী শী পিসপীলী পীসি্ীি পপিলসিরা এ আশি শর্ট সি লী পি পিতা নাস শরিসী তি সপন 

্রষ্টান্দে জলপথে কেনে উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্ধদেশীয়ের। পূর্বববৎ 
এবারেও ইংরাঁজদিগের সহিত অতিশয় কুবাবহার করিল। কাজেকাজেই 
লর্ড ডাল্হৌসী বর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন । এই যুদ্ধে ইংরাজ- 
সৈম্ত গঅল্পদিন মধ্যেই রেছুন হইতে প্রোমনগর পধ্যস্ত ইরাবতীর, 
উভব্তীরবন্তী সমগ্র প্রদেশ অধিকার করিল । ব্রহ্বরাঁজ সন্ধি করিতে 

অসন্মত হওয়াতে ১৮৫২ শ্রীষ্টাব্বে ২০শে ডিসেম্বর ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সমগ্র 

পেগুরাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। ক্রমে ইংরাজের অধীনে পেগু- 

রাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হইল। 

অপুক্রক সামন্ত-রাজের রাজ্য গ্রহণ |_ লর্ড ওয়েলেস্লি 
করদ ও মিত্ররাজ্য দমুহের সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের, ষেরূপ সন্বদ্ধ নির্ণয় 
করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে তৎকালে স্থুবিধা হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
ওয়েলেস্লির ভারতবর্ষ ত্যাগের পর ক্রমে সেই ব্যবস্থার অনেক দোষ দেখ! 

গেল। ওয়েলেস্লির প্রবস্তিত ব্যবস্থান্ুদারে যে সকল রাজ! ইংরাজরাজের 

সামস্তশ্রেণীভূক্ত হইয়্াছিলেন, তীাহাপিগকে বপিয়৷ দেওয়! হইয়াছিল যে 

তাহারা দি সন্ধির নিয়মগুলি যথাষথরূপে পালন করেন তাহা হইলে 

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে সকল প্রকার শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা 

করিবেন এবং তাহাদের রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোনরূপ 

হস্তক্ষেপ করিবেন ন1। রাজগণের পক্ষে কেবল এই অঙ্গীকার করিতে 

হইয়াছিল ষে তাহারা স্ব'স্ব রাজ্যে স্থাপিত ইংরাজ সৈশ্তের ব্যয় নির্বাহ 

করিবেন, এবং ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত পরস্পরের সহিত যুদ্ধ 

বা সন্ধি করিবেন না, কিংবা কোন বৈদেশিককে বর্শচারী নিযুক্ত 

করিবেনু না । কিন্তু শ্বীয় রাঙ্যের, নুশানন করিতে হইবে, প্রজাবর্থের 

উপর অত্যাচার করিতে পারিবেন না, করিলে রাজ্যচ্যুত হইবেন, তাহাতে 

এরূপ কোন সর্ভ ছিল না। ফলে অনেক রাঞ্জ। নিতাস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া 

উঠিয়াছিলেন এবং নিজ ,নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছিলেন ! 



১৯০. কি পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
কারন অর ৬ ও সএ আলি রী ০ তল লি »রাস লি এত প্র সপ সি লিল লিল শিস ৬ স্টপ কস্ছি- শর্শি পন রি আর স্পা পল তি পাপা শি শা ৯ পিসি আন 

ইহাদের অত্যাচারে প্রজাগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়াছিল। । লর্ড 
ডাল্্হৌসী দেশীয় রাজ্যগুপির এই শোচনীয় অবস্থ! দেখিয়া মনে মনে 
সিদ্ধান্ত করিলেন যে এগুলিকে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্টের শাসনা- 

ধীন না করিতে পারিলে কোন মতেই মঙ্গল নাই। এইকপ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হুইয়! তিনি স্থির করিলেন যে, ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 

কোন দেশীয় রাজ্যের রাজ! নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলে, 
তাহার রাজ্য ইংগাজ গবর্ণমেণ্টের অধিকারভূক্ত কর হইবে। রাজার 

ষদ্দি কোন দত্তকপুক্র থাকেন, তাহ হইলে তিনি রাজ্যের উত্তরাধিকারী 

হইতে পারিবেন না, কেবল রাজার নিজন্ব সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 

হুইবেন। এই ব্যবস্থা লর্ড ডাল্হৌদীর নিজের উদ্ভাবিত ব্যবস্থা নছে। 
ইতঃপুর্কে ইংলত্ীয় কর্তৃপক্ষগণ এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা উচিত বলিয়া 

মত প্রকাশ করিয়াছিপেন এবং কোন কোন স্থলে এ ব্যবস্থা! মত কার্যযও 

হুইয়াছিল। যাহ। হউক এই ব্যবস্থানুসারে লর্ড ডাল্হৌসী সর্বপ্রথমে 

সাতারারাজ্য গ্রহণ করিলেন। ১৮১৮ শ্রীাকে শেষ পেশোয়! বাঁজী- 

ব্লাওকে পরাজিত ও নির্বাসিত করিয়৷ মাকুইপস অব্ হেষ্টিংস শিবাজীর 
অন্ততম বংশধরকে সাতারার সিংহাসন প্রর্দান করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ 

্ীষ্টাব্ধে সাতারার রাজার মৃত্যু হয়। নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া মৃত্যুকালে 

রাজ! দত্ত কপু্র গ্রহণ করেন। কিন্তু ডাল্হৌদী উক্ত দত্তকপুত্রুকে অগ্রাহ্থ 

করি॥ সাতারারাজ্য কোম্পানির অধিকারভূক্ত করিলেন। ১৮৫৩ 

খ্রীষ্টান ঝাসি ও নাগপুর রাজ্য গৃহীত হইল। এই উভয় রাজ্যের 

রাজারাও নিঃসন্তান অবস্থার লোকান্তর গমন করেন, এবং ডাল্হৌলী 

সাঙারার গ্ভায় এই উভয় রাজ্যও গ্রহণ করেন। এইরূপে গ্গৈতপুর, 

সম্বলপুর, বাগহাট প্রভাত মার কয়েকটা ক্ষুদ্র রাজ্য গৃহীত হয়। 

অন্যান্য প্রকারে রাজ্য গ্রহণ ।---১৮৫৩ শ্রীষ্টাবে বেরার 
প্রদেশ ইংরাজ শাসনাধীনে আসল । নিজাম, নিজরাজ্যে সংস্থাপিত্ক 
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জপ অতল নস পলি কত পলা সি শপ পাকা লিপি পাস সিল লাটিলটি পপ তা শা শিীস্পটি লী পাশ ৩ এপ তানি পা সি পা শর্টস স্পিন জি ্পরপপর্ 

ইংরাজ সৈন্যের ব্যয় যোগাইতে না পারিয়! ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের নিকট খণী 

হইয়াছিলেন। এই খণ পরিশোধ করিবার জন্ত তিনি বেরার প্রদেশ 

ইংরাজ্গ গব্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন । 

১৮৫৬ ্ীষ্টাব্ে অযোধ্য! গৃহীত হয় । অধোধ্যার নবাবগণ ক্লাইবের 

সময় হইতে চিরকালই ইংরাজ গবণমেপ্টের প্রতি অন্রক্ত ছিলেন । কিন্তু 

ইহার! পুরুষানুক্রমে বিলাদপরায়ণ হওয়াতে ইহাদের শাসনে রাজ্যের 

অবস্থ! অতি শোচনীপ্ন হইয়া ধ্াড়াইয়াছিল। বেনিষ্ক ও ছাড়িং অযোধ্যার 

নবাবকে অনেকবার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু উহাতে কোন 
ফল হয় নাই। অবশেষে ১৮৫৬ খাবে লর্ড ডাল্হৌসী ডিরেক্টর-সভার 

অনুমতিক্রমে সমগ্র অযোধ্যারাজ্য কোম্পানির অধিকারতুক্ত করিয়! 

জ্ইলেন। অধোধ্যার নবাব ওয্াজিদ আলি ১২ লক্ষ টাকা বাধিক বৃত্তি 

পাইয়া কলিকাতার সন্পিছিত মেটেবুরুজ নামক স্থানে বাস করিলেন । 

বৃত্তি ও উপাধি লোপ ।-_-কয়েকজন রাজ! রাজ্যচ্যুত হই! 

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট প্রদত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেছিলেন । তাহাদের মধ্যে 

কেহ অপুক্রক মরিলে তাহার দত্তক পুত্র বৃত্তি পাইবেন না, এইরূপ ব্যবস্থ। 

করিয়া ডাল্হৌনী রাজ্যের অনেক ব্যয় লাঘব করেন । ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে 

শেষ পেশোয় বাঙীরাওয়ের মৃত্যু হয় । তিনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বাধিক 

৮ লক্ষ টাকা করিয়। বৃত্তিভোগ করিতেছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর 

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ঠাহার দন্তক পুক্র ধুন্ধপন্থ ( নানাসাছেব )কে আর বৃত্তি 

দিগেন না। হহার কিছু পরে কর্ণাটের নবাব ও তাঞ্জোরের রাঙ্গা 

পরনোকগমন কালে তাহাদেরও বৃত্তি ও উপাধি বিলুপ্ত হহল। 

কোম্পানির শেষ সনন্দ |--১৮৫৩ শ্বীঠাবে ইংলগ্ডেশ্বরীর নিকট 

হইতে হষ্ট ইত্ডিয্া কোম্পানি এক নূতন মনন্দ প্রাপ্ত হইলেন? ইহাই 

তাহাদের শেষ সনন্দ । কোন নিদ্দিষ্ট কালের তুন্য এই সনন্দ দেও! 

হুইল না। যতদিন পার্লামেন্ট মহাসভা ইচ্ছা করিবেন কেবল ততদিন 

৬১ 

সিউল 
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কোম্পানি ভারত শাসন করিতে পারিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। এই 
সননের নির্দেশ অনুসারে বাঙ্গাপায় একন্ধন লেফটেনাণ্ট-গব্ণর নিয়োজিত 

হইলেন। সিভিলসাভিসে ভিরেক্টরাদগের যে নিয়োগ করিবার ক্ষমত৷ 

ছিল তাহা উঠিয়! গেল ও তৎপরিবর্তে পরীক্ষ। দ্বারা যোগ্যতা অনুসারে 
লোক লইবার বাবস্থা হইল। এইরূপে ভারতবাসীর উচ্চ রাজকার্য্যে 

প্রবেশ করিবার পথ আরও প্রশস্ত হইল । 

দেশের নানাবিধ উন্নতি |-_ডাল্হৌসী যে কেবল যুদ্ধবিগ্রহ 
রাজ্যবিস্তার লইয়াহ ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে । রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতি- 

ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর। 

সাধনের জন্ত তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ব'লতে গেলে তিনি 

ভারতে এক অভিনব ষুগ প্রবর্তন করিয়! যান। ওহারই উৎসাহে এদেশে 

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। তীহারই চেষ্টায় সাধারণ পূর্ত- 

কাধ্যের সৃত্রপাত হয় এবং' ক্রমশঃ বড় বড় রাজপথ খাল প্রভৃতি” 
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প্রস্তুত হইতে থাকে । সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গার খাল তাহারই সময়ে প্রথম খোলা 

হয়। ডাল্হৌনীগ সময়ে ভাকবিভাগের বিশেষ উন্নতিসাধিত হয় । এই 
সময়ে ছুই পঝসা মানলে চিঠির চপাচল আরম্ভ হয়। লোহিতপাগরের 
মধ্য দিয়া, ইংলণ্ডে জাহাজ চালাইবার পক্ষে লর্ড ডাল্হৌসী অনেক স্থৃবিধা 
করিয়া দিরাছিলেন। ডাল্হৌসী সাধারণ শিক্ষাকার্ষ্যেরও অনেক উন্নতি 

সাধন করেন । তাহার উৎদাহে এবং বিটুন্ সাছেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাপাগর 
প্রভৃতি মহাত্মার যত্বে কলিকাতায় স্ত্রীশিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 
১৮৫৪ খীষ্টান্দে ইংলগু হইতে বোর্ড অব কণ্ট্োোলের তদানীন্তন সভাপতি 

সার চাল্স্ উড্ তাহার প্রসিদ্ধ শিক্ষা-বিষয়ক ফন্তব্যুপ্রেরণ করেন এবং 

ডালহোসী শিক্ষা-বিভাগ গঠন *করিয়া তাহা সতখর কাধ্যে পরিণত করিবার 
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০, পসটপলপী সি পা পক শা স্পিিণি লোস্িপ পিপিপি পা লা তি পিসি এছ লীলা আত তে প্পীসিক পি সরি তত আলীছি পাদ তা পিসি দি পাসিশীসিতী তাসিশী তি ১ স্পা শা পবা শর পা পলি সারা শপ আলা টিপা আপা কী শর্ট উল সপ পম 

ব্যবস্থা করেন। এই মন্তব্য অন্থসারেই পরে কলিকাতা, বোম্বাই ও. 
মান্দ্রাজে বিশ্ববিষ্তালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ও বিদ্যালয় সমূহে সরকারী সাহাষ্য. 
পানের প্রথ! প্রবর্তিত হয়। 

১৮৫৬ গ্রী্টাব্বে ডাল্হৌদী স্বদেশে ফিরিয়৷ গেলেন । এদেশে প্রা 

আট বংসরকাল অনবরত গুরুতর পরিশ্রম করাতে তাহার স্থাস্থাভঙ্গ 

হুইয়। গিয়াছিল। ইংলণ্ডে ফিরিয়া তিনি আর অধিকদিন বাঁচেন নাই। 
১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ধে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। 

একবিংশ অধ্যায় | 
শি ্ রঙ 05 িতিশি 

লর্ড ক্যাঁনং। 

লর্ড ডাল্হৌনীর পর তাহার বন্ধু ও সহাধ্যায়ী লর্ড ক্যানিং ভারতবধের 
গাবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হন। লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ ত্রীষ্টাবের মার্চ মাসে 

ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং ১৮৬২ শ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে পদত্যাগ- 

পুর্বক ন্বদেশযাত্রা করেন। সুতরাং লর্ড ক্যানিং ঠিক ৬ বৎসরকাল 

ভারতের গব্ণর.জেনারলের পদে প্রত্তিঠিত ছিলেন। লর্ড ক্যানিংএর 

শানমনকালে স্তরগ্রদিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। লর্ড ক্যানিংএর ধের্যয 

কারধ্যদক্ষত। ও মনের বল, এবং তীঙ্তার সেনাপতিদিগের রণনৈপৃণাবশত 

শীগ্রই বিদ্রোহদমলন হয়, এবং সর শান্তিসংস্থাপিত হইবার পর ১৮৫৮ 

ধ্ীষ্টাকে ইংলগ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতবর্ষের 

শাসনভার শ্বহস্তে গ্রহণ করেন। তদবধি ভারতবর্ষ ইংলগীয় গবণমেণ্টের 

খাস দখলে রহিয়াছে, এবং ইতলগ্ডের মন্ত্রিদলভুক্ত একজন সেক্রেটরি অর্থাৎ 



জর্ড ক্যানিং। ১৩৫ 
এসি এ রা প্র লি 4. তি উরি লন লাল তে পোস্পিপি সিল পাতা শা পা পাত 

প্রধান কর্মকর্তা ও তদীয় কাউন্সিল দ্বার! সাক্ষাৎসম্বন্ধে শাসিত হইতেছে । 

সিপাহীবিদ্রোহ ও মহারাণী কর্তৃক ভারতবর্ষের শাসনভারগ্রহণ এই ছুইটাই 

লর্ড ক্যানিংএর শাসনকালের সর্ব প্রধান ঘটনা । 

লর্ড ক্যানিং 

মিপাহীবিদ্রোহের কারণ __লর্ড ডালহৌসীর ভারত-শাসন- 

কালেই ভারতক্ষেত্রে বিদ্রোহাগ্রি প্রধূমিত হইয়াছিল। লর্ড ক্যানিং 
এদেশে আসিবার পরেই উহা প্রজদিত হই! উঠিল। লর্ড ক্যানিং 

ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারপ নিযুক্ত হইবার পর স্বদেশ হইতে বিদায়গ্রহণ 

করিবার সমন্নে বলিয়াছিলেন, “আমার নিতান্ত ইচ্ছ!, আমার শাসনকালে 

ভারতবর্ষে কোনরূপ গোলযোগ উপস্থিত ন! হয়। ভারতবর্ষের সর্ধন্রই 
অধুন1 প্রগাঢ় শাস্তি বিরাজমান রহিয়াছে ইহাও ষথার্থ বটে, কিন্তু 

কে জানে কথন ভারতাঁকাশে বিতস্তিপ্রমাণ মেঘ উদিত হইয়া ক্রমে 



১৬৬ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

সমগ্র ভারতবর্ষকে ঘোর বাত্য! ও বঞ্ধাবাতে আচ্ছন্ন না_ করিবে ।” 
লর্ড ক্যানিংএর এই বাঁকাটী এখন ভবিষ্যদ্বাণী বলিয়া কীর্তিত হই! 
থাকে । 

সিপাহী বিদ্রোঞ্ছের কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া নানা মুনি নান! মত 
প্রকাঁশ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, লর্ড ডালহৌদী”* কর্তৃক 

অষোধা। প্রভৃতি রাজ্যগ্রহণ ও নানাসাহেব শ্রভৃতির বৃত্তিলোঁপ সিপাহী- 

বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ। কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন যে, রেলওয়ে, 
টেলিগ্রাফ, ইংরাজীশিক্ষা! প্রভৃতির প্রবর্তন বশতঃ অশিক্ষিত ভারত- 

বানীর মনে এই ধারণ! হয় যে, ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট শীস্রই হিন্দু ও মুসল- 
মানকে শ্রীষ্টধর্খে দীক্ষিত করিবেন; বিশেষতঃ যখন গবর্ণমেন্ট স্থির 

করিলেন যে, শ্বধন্ম ত্যাগ করিলেও কেহ পৈত্রিক ধন হইতে বঞ্চিত 

হইবে না, হিন্দু-বিধবার বিবাহ বিধি-সঙ্গত, এবং প্রয়োজন হইলে হিন্দু 
দিপাহীকেও সমুদ্র পার হইতে হইবে, তখন তাহাদের হৃদয়ে উক্ত 
কুসংস্কার আরও বন্ধমূল হইয়। গেল এবং অবশেষে মূর্থ সিপাহী! জাঁতি- 
নাশ ভয়ে বিদ্রোহী হুইল) আবার পক্ষান্তরে লর্ড লরেন্স ও তাহার 
মতাবলম্থিগণ নির্দেশ করির। থাকেন যে,চর্কিমিশ্রিত টোটাকাটার জনরবই 
বিদ্রোছের একমাত্র কারণ। কিন্তু প্রকৃত কথ! এই যে, একটা কারণে 
এই ভয়ানক বিদ্রোহের সংঘটন হয় নাই কতকগুলি কারণ সমবায়ে এই 
হুর্ঘটন! উপস্থিত হইয়াছিল। তবে টোটাকাটার জনরবকেই এই 
বিদ্রোহের অবাবহিত্ত কারণ বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে। 

১৮৫৭ শ্রীষ্টান্বের প্রারস্তে বাঙ্গাল! প্রেসিডেন্লির সিপাহীদিগের মধ্যে 
নুতন রাইফল বন্দুক প্রবর্তিত হয়। এই বন্দুকের টোটায় গরুর ও. 
শৃকরের চর্বি আছে বলিয়! দিপাহীদিগের মধ্যে একটা কুসংস্কার প্রবল 
হুইয়া উঠে। গবর্রমেপ্ট সিপাহীদিগের হন্তে এই টোঁটা দেওয়াতে 
উহাদের সংস্কার হয় যে, কোম্পানি বাহ্ঠছর হিন্দু ও সুসলমান উভয় 



লর্ড ক্যানিং। ১৬৭ 
লিনা ও সি ই সব এলউসি 0 সস এ অলসতা 7২০ ৯৩৯৫ জ এস তউপস এস্টি এনছ এস্ষি এপ, জো, লাস্ট, তান লাক পিসি 

জাতিরই ধর্ম নষ্ট করিতে উদ্চত হইয়াছেন। এই কারণে লিপাহীরা 
টোটা কাটিতে অসম্মত হয়। লর্ড ক্যানিং সিপাহীদ্দিগের সমক্ষে 

পরীক্ষা করাইয়। দেখান যে, টোটাতে কোন প্রকার দু্ণীয় পদার্থ 
নাঈ। কিন্তু তখন দিপাহীপিগের মন বিগড়াইয়৷ গিয়াছিল, সুতরাং 

গবর্ণর.জেনারলের সহুপদেশ সিপাহীদিগের অস্তঃকরণে স্থান পাইল 

না। ইহার উপর সিপাহীদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্ত লৌকেরও 

অভাব ছিল না। ধাঁহার্দিগকে ডাল্হৌসী রাজাচ্যুত বা বৃত্তি হইতে বঞ্চিত 

করিয়াছিলেন, তাহার! ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনের! ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 

উপর শ্বতাবতঃই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এতন্তিন্ন এই সময় উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চলে ও মধা প্রদেশে রাজস্ব সম্বন্ধে ষে বন্দোবস্ত হইতেছিল, তাহাতে 

অনেক লোকের লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল এবং গবর্ণমেপ্ট 
প্রজাদিগের সত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করাতে অনেকের তালুকদারী 

স্বত্বে আঘাত লাগিয়াছিল। হাহার! এইরূপে বা অন্ত কোনরূপে ইংরাজ 
গবর্ণমেণ্টের স্বারা ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজদের 

পতন কামনা করিতেছিল এবং এই সুযোগে নান! মিথ্য। গল্প সৃষ্টি করিয়া 

সিপাহীদের অলস্তোষ আরও বদ্ধিত করিয়া দরিয়াছিল। এই সময়ে ভারত- 

বর্ষে সিপাহীসৈন্তের সংখ্যা গোরা ফৌজের সংখ্যার সাতগুণ ছিল; স্ৃতরাং 

'সিপাহীদের এই ভ্রম জন্সিল যে, তাহারা অনায়াসেই ইংরাজদিগকে 
ভারতবর্ষ হইতে বিদুরিত করিতে পারিবে । বিশেষতঃ দৈবজ্ঞেরা গণন। 

করিয়। বলিয়াছিলেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানির রাজত্ব একশত বৎসরের 
অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। ১৭৫৭ প্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হয়, স্ৃতরাং 

১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্বে কোম্পানির রাজত্বকাল একশত বৎসর পুর্ণ হুইয়াছিল। 
এই সকল কারণে দিপাহীর! চঞ্চল হইয়া উঠিল। দে চাঞ্চল্য দাবাগ্সির 
ক্তায় ভারতের অনেক অংশেই বিস্তৃত হ্ই্সা। ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট আর 

সহজে উহা! নিবারণ করিতে পারিলেন ন!। 



১৬৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিছাস। 
শারাইসপা। গস এসপি পটিসকসসপি ছি পি সিন নিপা _প৯ পাপা পপ ইএসদ-পাস্া সপত সিপাসিিপিশানি পি ৭ লাশ পশশ সিস্পি পাীাতাসশ পিস পাম্পি পিন পা পপ 

বিদ্রোহের সুত্রপাত ।__কলিকাতার নিকটবর্তী বারাকপুর 
নামক স্থানে কোম্পানির সেনানিবেশ বা ছাউনী ছিল। ১৮৫৭ শ্রী্টাবে 
জানুয়ারি মাসে এই বারাকপুরের ছাউনিতে সর্ধপ্রথমে বিদ্রোহের লক্ষণ 

দেখ! গেল, সেখানে মধ্যে মধ্যে ঘরে আগুন লাগিতে আরম্ভ করিল। 

ইহার এক মাদ পরে বহরমপুরে একদল মিপাঁহী টোট কাটিতে অস্বীকার 

করাতে তাহাদিগকে শরস্তি দিবার জন্ত বারাকপুরে লইয়া আসা হইল। 

তাহাদের বারাকপুরে পৌছিবার দুই দিন পূর্ধবে মঙ্গল পাড়ে নামক 

একজন পিপাহী ভাঙ্ খাইয়া উন্মন্ত হইয়া একজন দেনানায়ককে গুলি 

করিল এবং অন্ত সিপাহীগণকে বিদ্রোহ করিবার জন্য উত্তেজিত করিল। 

ইংরাজ সেনাপতি বিচার করিয়া মঙ্গল পাঁডেকে ফাঁপী দিলেন ও বহরম- 

পুরের দিপাহীর বারাকপুরে পৌছিলে তাহাদিগকে কর্ধ্চাত করিলেন। 
এইরূপে আপাততঃ বিদ্রোহ-বহ্ছি নির্ধাপিত হইল বটে, কিন্তু এই সকল 

ব্যাপারের গল্প যখন নানাভাবে রূপান্তরিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে 

পৌছিল, তখন সেখানে বিদ্রোহাগ্রি ভয়ানক ভাবে প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। 
মীরাট ও দিল্লীতে বিদ্রোহ | ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ষেরে ১০ই মে 

তারিখে মীরাটের পিপাহীর! বিদ্রোহী হইয়! তথাকার ইংরাজদিগকে হত্যা 

করিল, এবং তাহার পর দিল্লীতে আসিফ, তথাকার সিপাহীদিগকে 

উত্তেজিত করিল । দিল্লীর দিপাহীরাও মীরাটওয়ালাদের স্তায় বিদ্রোহী 

হয়! যত পারিল ইংরাজ হত্য। করিল এবং দিল্লীর বৃদ্ধ বাদসাহ বাহাছুর 
নাকে ভারতের বাদসাহ বলিয়! প্রচার করিয়। সকলকে তাহাদের সহিত 

যোগদান করিবার জন্ত আহ্বান করিল। অতঃপর বাদগাহের নামেই 

বিদ্রোহীদিগের কার্যকলাপ চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে 

এলাহাবাদ হইতে শতজ নদীর তীর প্যত্ত স্থানে বিদ্রোহাঞ্ি পরিব্যাঞ্ 

হুইল, এবং চতুদ্দিক হইতে সহস্র সহশ্র লোক আসিয়া দিল্লীর বিদ্রোহী- 
দিগের দলপুষ্টি করিতে লাগিল। 
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কাপপুর মেমোরিয়েল গুঁয়েল। 
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কাণপুরে বিদ্রোহ |__মে মাসে মীরাটের সিপাহীর! বিদ্রোহী | 

হয়। ইহার পর জুন মাসে কাপপুরের পিপাহীর! বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। 
শেষ পেশোয়। দ্বিতীয় বাজীরাও কাণপুরের নিকট বিঠুর নামক গ্রামে বাদ 
করিতেন। বাজীরাওয়ের মৃত্যুর পর লর্ড ডাল্হৌনী বাজীরাওয়েরু দত্তক 
পুত্র নানাদাহেবের পৈত্রিক বৃত্তি লোপ করেন, তাহা তোমরা জান। এই 

সময়ে নানাসাহেব সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহীর্দিগের সহিত যোগদান 

করিলেন ও পেশোয়া উপাধি গ্রহণ করিলেন। কাণপুরের- সিপাহীরা 

'বিজ্রোহী হইয়। দিল্লীর বাদসাহের সহিত মিলিত হইবার জন্য দিল্লী যাইতে 

ছিল। নানাপাছেব হিন্দু সাম্রাজ্য পুনরুজ্জীবিত করিবার আশা দিয়া 

বিদ্রোহী সিপাহীদিগকে হস্তগত করিলেন। কাণপুরে অনেক ইউরোপীয় 

স্ত্রী পুরুষ ছিলেন । তাহার! ২০ দিন পর্য্যন্ত নান! কষ্টে পড়িয়াও আত্মরক্ষা 

করিলেন । কিন্তু অবশেষে অন্নাভাবে তাহাদিগকে নানাসাহেবের 

শরণাপন্ন হইতে হইল। নানাসাছেৰ তাহাদিগকে নৌকাযোগে এলাহা- 

বাদে পৌছাইয় দিবার আশ! দিলেন । কিন্ত তাহার কথার উপর নির্ভর 
করিস! ইংরাজ স্ত্রী, পুরুষ, বালকবালিকাগণ নৌকায় আরোহণ করিবা- 

মাত্র বিদ্রোহীর। তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। ফলে 

পুকুষদিগের অধিকাংশই নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলেন, এবং স্ত্রী ও শিশুগণ 
বন্দী হইলেন (২৭শেজুন)। ১৫ই জুলাই তারিখে সেনাপতি সার 
হেন্রি ছেব্লক কাণপুরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। হেব্লক আসিবার 
সময়ে পথে নানাপদাহেবের দৈন্দিগকে হারাইয়! দিয়াছেন শুনিয়। নানা- 

সাহেব ইংরাজ বন্দিগণকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা! করিয়া উহাদের মৃতদেহ সমূহ 
একটা কৃপে নিক্ষেপ করিলেন। নে কুপটী অস্তাপি দেখিতে পাওয়া 
সবায়। পরদিন সেনাপতি হেব্লক কাপুরে গ্রবেশপূর্ববক নানাদাছেবকে 
পরাজিত করিলেন। নানাসাহেব সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া! সপরিবারে 
পলায়ন করিলেন। তদবধি তাহার আর কোন সন্ধান পাওয় যায় নাই। 
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অযোধ্যায় বিদ্রোহ ।--অযোধ্যার চীফ কমিশনর সাঁর্ হেন্রি 
'লরেক্স, অবস্থা! বুঝিয়! পূর্ববাবধি সাবধান হইয়াছিলেন। তিনি সমুদয় ইউ- 

রোপীয়দিগকে সঙ্গে লইয়া! লক্ষৌ নগরের সুরক্ষিত রেসিডেচ্সিতে রহিলেন। 

কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে তথায় ৪ঠা জুলাই তারিখে গোলার আঘাতে ত্তাহার 
সৃক্ত্য হইল। সেপ্টেম্বর মাসে সেনাপতি হেব্লক ও আউট্রাম্ লক্ষে 
উদ্ধার করিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তাহারাও আক্রান্ত হইয়! 

পড়িলেন। অবশেষে সার কলিন ক্যান্বেল ( পরে লর্ড ক্লাইভ্ ) সসৈস্তে 
আসিয়া লক্ষৌ উদ্ধার করিলেন। 

দিল্লীর পুনরুদ্ধার |-__জুন মাসে সার ছেন্রি বাঁার্ড দিল্লীর 
বিদ্রোহী নিপাহীপ্দিগের কিয়দংশকে পরাজিত করিলেন এবং আগস্ট 

মাসে নিকল্নন্ পঞ্জাব হইতে আসিয়া ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে দিল্লী অব- 

রোধপুর্বক তথাকার বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করিলেন। দিলীর পুন- 

রুদ্ধারের সহিত সিপাহীবিদ্রোহের মূলচ্ছেদ হইল। কিন্তু বড়ই ছু:খের 
বিষয় বীর নিকল্সন সমরশায়ী হইজ্নে। অতঃপর বাদপাহ বাহাদুর 

সাকে সামান্ত বৃত্তি দিয়া র্ষুণে নির্বাসিত করা হইল। এই সময়ে 

বাদসাহের দুইটী পুজ্র গুলির আঘাতে নিহত হইলেন । 

মধ্য-ভারতে বিদ্রোহ 1-মধ্যভারতে ঝাঁদির রাণী লক্ষমীবাই 

ও তাতিয়াতোগী বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সার হছিউ রোজ বোম্বাই হইতে 

অগ্রসর হইয়। এই বিদ্রোহ দমন করিলেন। বাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাই স্বয়ং 

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ৪ইয1 বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে জীবন- 

'বিসর্জন করিলেন। তাতিয়াতোপী কিছুদিন এদিক ওদিক ঘুরিয় অব- 
শেষে ধর! পড়িলেন, এবং তাহার প্রাণদণ্ড হইল। 

গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি স্থানের পৈম্ভগণও বিদ্রোহী হইয়াছিল। 

'ক্রমে তাহাদিগের দমন হইল। ) 

বিহারে বিদ্রোহ, ।__বিহারে আরা জেলার অন্যতম জমিদার 
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কুমারদিংহ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। আরার অন্তর্গত. জগদীশপুর গ্রামে 
কুমারপিংছের বাস ছিল। গবর্ণমেন্ট শীপ্রই এই বিদ্রোহ দমন করিয়া- 

ছিলেন । 

বিদ্রোহে কাহার! যোগদান করিয়াছিল ।-_উপরে দিদ্রো- 
হের প্রধান কেন্ত্রগুলির কথ বলা হইল। ইহা হইতেই বিদ্রোহ 

কতদূর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল তাহা অনুমান করিছ্া লইতে পার। 
এই বিদ্রোহ পিপাহীদেরই বিদ্রোহ) ইংরাজের প্রতি অসন্ঃট কয়েকজন 
রাজা, জনিদার ও অন্তান্ত ব্যক্তি স্বকার্ধা সাধনোদেশ্রে ইহাতে যোগ 

দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দেশের জনসাধারণের সহত ইহার বড় সম্পর্ক 

ছিল না। সকল পিপাহীও ইহাতে যোগ দেয় নাই। বিদ্রোহের সময় 

বোস্বাই ও মান্দ্রাজের দেশীয় সৈম্যগণ ইংরাজ গব্ণমেণ্টের পক্ষে ছিল । হায়- 

দরাবাদের প্রধান মন্ত্রী সার সালারজঙ্গ অনেক চেষ্টা করিয়া নিজামের" 

সৈন্তদিগকে শাসনে রাখিগাছিলেন। পঞ্জাবের শিখ দৈন্তের! মুসলমান- 

দিগকে ত্বণা করিত, সুতরাং তাহারা দিলীর বাদপাহের সনশ্রবে যায় নাই। 

এতপ্তিন্ন সার জন লরেদ্সের বুদ্ধিকৌশলে তাহারা বশে ছিল। লক্ষ 
উদ্ধারের সময় নেপালের স্থ প্রসিদ্ধ প্রধান মন্ত্রী জঙ্গ বাহাছর সৈগুপ্রেরপ- 

পূর্বক বুটিশ গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট সাহাধ্য কররেন। 
ইংলগ্েশ্বরীর স্বহস্তে রাজ্য গ্রহণ ।-_বিদ্বোহ নিবারণের পর 

ইষ্ট ইগ্ডিয়া! কোম্পানির আয়ুঃশেষ হইল। পালামেণ্ট সিদ্ধান্ত করিলেন 

যে, ভারত-শাসনের গুরুভার এক বণিক সম্প্রদায়ের হস্তে রাখা আর 

কর্তব্য নহে। ন্থৃতরাং দৈবজ্ঞগণের ভবিম্যদ্ধাণী একরূপ সফল হইয়াছিল 
বলিতে হইবে। 

১০৫৮ খ্রীষ্টাবে ইংলগ্রেশ্বরী ভারতবর্ষের শাননভার স্বহস্তে গ্রহণ, 

করিলেন। বোর্ড অব কণ্ট্োল উঠি গেল ও “ইত্ডিয়! কাউন্নিল' নামক 
এক নৃতন সভা! গঠিত হইল । স্থির হইল যে, এই সভার পরামর্শ গ্রহণ 



মহাবরাণীর ঘোষণা গত্র। ১৭৩ 

করিয়। মহারাণীর একজন “সেক্রেটরি অব্ ষ্টেট” ঝা মন্ত্রী ভারতশাসন 
করিবেন । গবর্ণর-জেনারল রাজ- 

প্রতিনিধি ভাবে সেক্রেটরি অব্ 

্টেটের উপদেশানুসারে ভারতে 

রাঁজকার্ধ্য নির্বাহ করিবেন। 

মহারাণী রাজ্যভার গ্রহণের সঙ্গে 

সঙ্গে এক ঘোষণ। পত্র প্রচার 

করিলেন । ১৮৫৮ গ্রীষ্টাবে ১লা 

নবেম্বর তারিখে লর্ড ক্যানিং 

এ | এলাহাবাদ নগরে দরবার করিয়! 

মৃহারাণী ভিক্টোরিয়া এই ঘোষণ। পত্র পাঠ করিলেন। 

0 ৯ ০, 2টি . “৮৮ নন 
টি 2 টা ' শপ তর || । 

মহারাণীর ঘোষণাপত্র | 

মহারাণীর এই ঘোষণাপত্র আমাদের বিশেষ আদরের সামগ্রী । ইহা! 

“ভাঁরতবাঁনীর মহানন্দ” নামে অভিহিত হইয়া থাকে । ইহাকে বর্তমান 

ভারতবাপীর সকল রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্বিস্বরূপ বল! যাইতে 

পারে। উক্ত ঘোষণায় মহারাণী ভিক্টোরিয়! ভারতীয় রাজী প্রজাগণকে 

'অভয় দিয়া, ধরব ও জাতি নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে রাজ্যশাসন করিবার 

যে অঙ্গীকার করেন তাহা স্তোক বাক্যমাত্র নহে। মহারাণীর ঘোষণাপত্র 

গ্রচীরের পর হইতে ক্রমশঃই এদেশে শাসনকারধ্যে উদদারনীতি অবলব্বন 

রা হইয়াছে, £বং উহার ফলে ভারতে প্রজাসাধারণের স্ুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি, 

শিক্ষার উরত ও উচ্চ পদ্লাভ প্রভৃতি অশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে । 

নিয়ে উক্ত ঘোষণাপত্র সারাংশ প্রদত্ত হইল £__ 

“জগদীশ্বরের অনুগ্রহে গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লও রাজ্যের এবং তদধীন 



১৭৪ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইত্িহাল | 
পাপান্পিিলরতশাশিলপা শী তো তা পাশাসিতিিসিতী পা লা পা লী কালীন অর তে সিীস্পরীতি লা তে পশি্াত টি লাশিত ৩৮ পটল জাত আলাপ পাপ পাস শন 

উপনিবেশ ও অন্তান্ত দেশসমূহের অধীশ্বরী আমি শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া, 

নান। কারণ বশতঃ পালামেণ্ট মধাসভার পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে মহামান্য 

ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানির হন্ত হইতে ভারতবর্ষের শাদনভার স্বয়ং গ্রহণ 
করিতে সঙ্ক্ল করিয়াছি। অতএব এতন্বার! ঘোষণা করিতেছি যে, 
অদ্য হইতে আমি এই শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলাম। ভারতী 

প্রজাবর্গ যেন অস্তাবধি আমার ও মামার উন্তরাধিকারীদিগের প্রতি 

সমুচিত রাজভক্তি প্রদর্শন করে এবং আমর! যে সকল শাসনকর্তা নিযুক্ত 

করিব যেন তাহাদের আক্ঞাধীন হইয়। থাকে । 

ভাইকাউণ্ট ক্যানিং মহোদয় আমার বিশেষ আত্মীয় এবং বিশ্বান ও 

স্নেহের পাত্র; তাহার যোগ্যতা, দক্ষতা, বরাজভক্তি ও স্থবিবেচনাক়, 

আমার বথেই্ট আস্থা আছে। এই নিমিত্ত তাহাকে আমি আমার প্রতিনিধি 
ও গবর্ণর-জেনারলের পদে নিযুক্ত করিলাম। তিনি আমার একজন 

সেক্রেটরি অব. ষ্রেটের নির্দেশ অনুসারে আমার নামে ও আমার হিতার্থ 

ভারতের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিবেন । 

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীন যে সকল কর্মচারী ছির্লেন, আমি 
তাহাদিগকে স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত রাখিলাম। 

ইষ্ট ইণ্ডয়। কোম্পানি দেশীয় রাজগণের সহিত এ পর্যস্ত যে সকল 

সন্ধিপর স্বাক্ষর করিয়াছেন, আমি তাহ অব্যাহত রাখিব । আঁশ! করি, 

রাজারা ও মেই সকল সন্ধিপত্রে লিখিত সর্ভ মত কার্ধা করিবেন। 
আমি রাজ্য বৃদ্ধি করিতে চাহি না। অন্তে আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ 

করিলে আমি তাহার সমুচিত প্রন্িবিধান করিব, কিন্ত অগ্তের স্বত্ব 
আম আত্মমাৎ করিতে চেষ্ট। করিব না। দেশীয় রাজগণের স্বত্ব ও 
মর্যাদা আমি নিজের স্বত্ব ও মর্যাদার ন্যায় রক্ষা করিব। শাস্তি ও 
নুশাসন ভিন্ন দেশের সমুদ্ধি :ও সামাজিক উন্নতি হয় না। আগ 

কা'র ভারতীয় রাজ! ও প্রজাগণ এবিষবে বত্ববান হইবেন । 



মহারাণীর ঘোষণাপত্র । "১৭৫ 
শশী শি আরতি পা শ্রী লতি সপ এল পিল প্সি৯ সতী আত পাটি আল সা পর শি আপিষ্টিপী ও পাশা শিলা তিন তা পি িতিসিলাসিদ  সিপিসিপসপস্ইজটি ধাপ 

আমার অন্ত দেখি রজ্াবর্থের: প্রতি আমার যেসকল কর্তব্য নিদদিষ 
আছে, ভারতব্ষীয় প্রজাদিগের প্রতিও আমি সেই সকল কর্তব্য বত্ব- 
সহকারে পালন করিব। 

্ীষটধর্মে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ; কিস্তু প্রজাবর্গকে বলপূর্বক এই ধর্মে 
বিশ্বাস »্ষরাইতে আমার অধিকার ঝ৷ প্রবৃত্তি নাই। আমি ম্পষ্টাক্ষরে 

প্রকাশ করিতেছি যে, ধর্মমত বা ধর্মকর্মের জন্য কেহ নিগ্রহ বা অনুগ্রহ- 

ভাজন হইবে না। আমার কর্ম্চারিগণকে আমি আদেশ দিতেছি যে, 
তাহার! যেন কাহারও ধর্মমত বা ধর্মাুমোদিত ক্রিয়াকলাপের উপর 

হন্তক্ষেপ না করেন, করিলে আমি বিশেষ অসন্্ট হইব। 
আমার আরও ইচ্ছা এই যে আমার প্রজার! যে জাতি বা যে 

ধর্্মাবলম্বীই হউক, তাহার অবাধে ও বিন। পক্ষপাতে স্থ স্ব বি্যাবুদ্ধি ও. 
দক্ষতানুসারে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। . 

পৈতৃক ভূম্পত্তির উপর ভারতবানীর যে বিশেষ মমতা আছে তাহ। 
আমি জানি । এ বিষয়ে বাজার প্রাপ্য বাদে তাহাদের সকল স্বত্ব রক্ষিত 

হইবে । আমার ইচ্ছা এই যে, আইন প্রণয়ন ও বিচারকালে প্রাচীন 

রীতিনীতি ও স্বত্বানির উপর যেন বিশেষ দৃষ্টি থাকে। 
রুতিপয় ছুরাকাঙ্খ লোক মিথ্যা রটনার সাহায্যে ভারতে বিদ্রোহ 

ঘটাইয়া ষে অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার জন্ত আমি বিশেষ দুঃখিত । 
আমি এই বিদ্রোহ দমন করিয়া! রাজশক্তির পরিচয় দিয়াছি। যাহারা 

অজ্ঞতাবশতঃ কুপথে চালিত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে কর্তব্পথে ফিরিয়া 

আসিতে চায়, তাহাদিগকে ক্ষমা! করিয়া এখন আমার দয়ার পরিচয় দিবার 

অবসর হইয়াছে । যাহার! সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ব্রিটিশ প্রজার হত্যাকাণ্ডে 
লিপু ছিল তাহাদিগকে ভিন্ন আর সকল বিদ্রোহীকে আমি ক্ষম! করিলাম। 

প্রজা-হত্যাকারীদিগকে ক্ষম! কর৷ ন্যায়বিরুদ্ধ । | 

আমি কেবল ভারতবাদীদের হিভার্থই ভারতের পাসনকাধ্য পরি- 

প্াটাঞরাল্যা্ঞলা্া শী ্তা পাস িসিএিস্পশব এ শা শব পা তি শা এ. 



১৭৬ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহা'স। 
৪৮ টি সিরা লাল সপ পপ লীল্পিশ পা সপিলীনিলাছি শপ শা লাই শালি পিসির দিতি লে পস্িলিরল। 

চালনা! করিব। গদীশ্বরের আশীর্কাদে যখন দেশের অভ্যন্তরে র শাতি 

পুনঃস্থাপিত হইবে, তখন আমি যথাসাধ্য শিল্পের উন্নতিবিধান ও লেক- 

হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব। ভারতীয় প্রজাগণ সমৃদ্ধিশালী হইলে 

আমার শক্তি বৃদ্ধি হইবে, তাহারা সন্তষ্ট থাকিলে আমি নিরাপদ হইব্ এবং 
তাহাদের কৃতজ্ঞতাই আমার থেষ্ট পুরস্কার বলিয়া জ্ঞান করিব । জগদী- 

শ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি ষেন আমাকে ও আমার কর্শচারিবৃন্দকে 

এই প্রজাহিতকর অভিপ্রায় কার্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সামর্থা 
প্রদান করেন।” 

স্পিন 

দ্রাবিংশ অধ্যায় । 

রাঁজপ্রতিনিধিগণের ভারত শাসন । 

লর্ড ক্যানিং। 

১৮৪৮ শ্রীষ্টাবে মহারাণী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর লর্ড 
ক্যানিং প্রথম রাজ-প্রতিনিধির পদে নিধুক্ত হইলেন, এ কথ! পুর্বে বলা 

হুইয়াছে। ক্যানিং মহারাণীর ঘোষণা পত্রের মন্ধান্ছপারে কাধ্য করিতে 

চেষ্ট' করিতে লাগিলেন । তিনি দেশীয় রাজগণকে জানাইলেন যে অতঃপর 

তাহাদের ওরসজাত পুজ্রের অভাবে দত্তক পুক্র রাজ! হইতে পারিবেন । 
নানাবিধ সংস্কার ।--ক্যানিংএর আমলে কয়েকটী উৎকৃষ্ট জাই 

বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৫৯ খ্রীষ্ঠাবে জমিদারদের অত্যাচার হইতে প্রঞ্জাগণকে 
রক্ষ! করিবার জন্ত খাঞ্জনা! আইন, ১৮৬০ খ্রীষ্ঠাকে ইয়ান পেনাল 

কোঁড ব| ভারতীয় দণ্ডবিধি, এবং ১৮৬১ গ্রীাবে দেওয়ানী কার্যত বিধি ও 
ফৌজদারী কাধ্যবিধি প্রচলিত হয়। ১৮৬১ খুষ্টাকে ব্যবস্থাপক সভায় 



লর্ড লরেছ্ন.। ১৭৭ 
শী পলা প্রি পিসদিও পি স্পা পল পপর পিপল পট স্পস্ট পল তি১ এ হাস 

বে-সরকারী দেশীয় ও ইউরোপীয় সত্যের! প্রথম প্রবেশাধিকার পান । 

পর বৎসর সুগ্রীমকোর্ট ও সদর আদালতদ্বয় একজ্র করিয়া হাইকোর্ট 
স্থাপিত হয়। 

নিপাহী বিদ্রোহের জন্ত রাজে।র অনেক ব্যয় হইয়1 গিয়াছিল । এজন্ঠ 

১৮৫ন৯্রীষ্টানকে সু গ্রপিন্ধ অর্থনীতি বিশারদ জেম্স্ উইল্দন্ সাহেব রাজস্ক- 
মন্ত্রী নিুক্ত হুইয়া ভারতে আসিলেন ও রাজস্ব বৃদ্ধির নানাবিধ উপায় 
উদ্ভাবন করিলেন। তিনি আমদানী রপ্তানী দ্রব্যের উপর শুক্কের সংস্কার 

সাধন, লাইসেন্দ ট্যাক্স ও ইন্কম ট্যাক্সের প্রবর্তন ও কারেন্সি নোটের 
প্রচলন করেন। 

লর্ড এল্গিন। 

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ভারতবধ ত্যাগ করিলে লর্ড এল্গিন্ 
গবর্ণর জেনারল ও রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। ভারতবর্ষে আসি- 
বার পূর্বে লর্ড এল্গিন ইংরাজ গবর্ণমেন্টের দূত হক! চীনদেশে গিয়া- 
ছিলেন। ১৮১২ ্রীষ্টার্ষের ১২ই মার্চ তারিখে তিনি ভারতবর্ষের শাসন- 

ভার গ্রহ করেন। তাহার সময়ে ভারতবর্ষীর ব্যবস্থাপকসভায় তিন জন 

ভারতবাসী মদন্ত নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্ষের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি 
আগ্রায় একটা প্রকাণ্ড দরবার করেন । এই দরবারে রাঁজপুতানা ও অন্যান্ত 

প্রদেশের রাজাদিগের নিমন্ত্রণ হয় । এইটাই লর্ড এল্গিনের শেষ কার্য ॥ 
তিনি ইহার পর অধিক দিন কার্ধ্য করিতে পারেন নাই । ইতঃপুর্বেই 

তাহার স্বাস্থাভঙ্গ হইয়াছিল। ১৮৬৩ ত্রীষ্টাকের ২০শে নবেম্বর হিমালয় 
প্রদেশের অস্তর্গত ধর্মশালানামক স্থানে তাহার মৃত্যু হইল | 

লর্ড লরেন্ন,। 

বর্ড এল্গিনের মৃত্যু হইলে সার জন্ লরেন্স, ভারতবর্ষের গবর্ণর- 
জেনারল ও রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইলেন। তাহার ভারতে পৌছাইতে 

১২ 



১৭৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

যতদিন বিলম্ব হইল, ততদিন মান্্াজের গবর্ণর সার উইলিয়ম্ ডেনিদন্ 
গবর্ণর জেনারলের কার্ধ্য করিলেন | সার জন্ লরেন্স. সিপাহীবিদ্রোহের 
সময়ে পঞ্জাবের চীফ কমিশনর ছিলেন । তাহার চেষ্টাতেই শিখসৈন্ত 

সিপাহীবিড্রোহের সময় বিদ্রোহীদ্দিগের পক্ষ অবলম্বন করে নাই। সার্ 
জন্ অতি উপযুক্ত কর্মচারী ছিলেন। তিনি প্রথমে আপিষ্টাণ্ট মাদষ্ট্রেট 

নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ক্রমে এখন গবর্ণর-জেনারল 
ধনিযুক্ত হইলেন। এন্ধপ পদোন্নতি বোধ হয় অন্য কাহারও ভাগ্যে ঘটে 

নাই। 
সিতানা বিদ্রোহ | লরেন্দ গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইয়া ভারত- 

বর্ষে আসিবার কিছু পুর্বে পঞ্জাবের প্রান্তে অবস্থিত দিতানা নামক 

স্থানের মুসলমান অধিবাসীরা বিদ্রোহী হইয়া অন্ান্ত আফগান জাতিকে 

তাহাদের সহকারী হইবার জন্ট আহ্বান করে। ক্রমে বিদ্রোহ গুরুতর 

হুইয়! উঠিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা! হয়। পঞ্জাবের সমুদয় বিষয়ের 
"বিশেষজ্ঞ কোন ব্যক্তি এই সময়ে গবর্ণর.জেনারল নিযুক্ত হইলে সহজেই 

বিদ্রোহ নিবারণ হইতে পারে, এই ভাবিয়। ইংলত্ীয় কর্তৃপক্ষগণ লর্ড 

এল্গিনের মৃত্যুর পর লার জন্ লরেন্সকেই ভারতবর্ষের গব্ণরজেনারল 

নিধুক্ত করেন। সার জন্ লরেন্স, ভারতবর্ষের শাদনভাগ গ্রহণ করিয়াই 

প্রধান দেনাপতি পার হিউ রৌজ্কে উল্লিখিত বিদ্রোহীধিগের বিরুদ্ধে 

প্রেরণ করিলেন । সার হিউ রোজ অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্রোহ দমন 

করিলেন। 

ভুটান দেশের সহিত যুদ্ধ ।-_হিমালয় পর্বতের পুর্বাংশে 

ভুটান রাজা অবস্থিত |. ভুটান রাজ্যের সহিত যুদ্ধ লার জন্ লরেম্ের 

শালনকাঁলের প্রধান ঘটন!। সার জন্ লরেছ্সের ভারতবর্ষে আপিবার 

পুর্ব হইতে ভূটানরাজোর ফহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিবাদ চলিতে- 

ছিল। যখন ইংরাজ গবর্ণমে্ট আপাম প্রাদেশ গ্রহণ করেন, সেই 



বর্ন | - ১৭৯ 
বাসী লি পিসির সর পা তা পিন গা ৮ সতী শা লা পাপী শপান্পাসি তাস পে পোকা এ দির পরান লী পলিপ শী স্মিত পল সপ আপ 

সময়ে আসামের পার্বত্য প্রদেশের নিলে অবস্থিত দোস্কার নামক 

স্থান ভুটান রাজ্যের অধিকাবভৃক্ত ছিল। ইংরাঁজ গবর্ণমেন্ট প্রতি বৎসর 
নির্দি্ট-সংখ্যক টাঁকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া ভূটানদেশের রাজার 

নিকট হইতে এই স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তথাপি ভুটিয়ারা 
এ অঞ্চলে আনিয়া নানা! অত্যাচার করিত। কখন কখন বিনা 

কারণে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রজাদিগকে ধরিয়া লইয়! ষাইতেও ক্রি 
করিত না। অবশেষে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিরক্ত হইয়! ভূটানরাজের প্রাপায 

টাক] বন্ধ করিয়া দিলেন। ফলে উভয় পক্ষে বিবাদ উপস্থিত হুইল। 

ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বিবাদ নিষ্পত্তি ও সন্ধিস্থাপনের উদ্দেশ্তে সার আন্লি 

ইডেন্ সাছেবকে ভূটানরাজ্যের রাঙ্গধানীতে দৃতত্বরূপে প্রেরণ করিলেন । 
কিন্ত সার আম্লি ইডেনের দৌত্যে সুফল ফলিল না | ভূটিরার! সার 
আস্লিকে বৎপরোনাস্তি অপমান করিয়! ছুয়ার প্রদেশ ছাড়িয়া দিবার 

অঙ্গীকার করাইয়! লইল। সুতরাং নার জন্ লরেন্স, বাধ্য হইয়! 
ভুটানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন ( ১৮৬৪ )। এক বংসর ধরিয়া! যুদ্ধ 

হইল, এবং অবশেষে হুধার প্রদেশ ইংরাজ বাক্যের অস্তভতি হইল, কিন্ত 

ভূটানরাজকে পূর্ববাপেক্ষা! অধিক টাকা দিবার বাবস্থা হইল। 
উড়িষ্যা প্রদেশের ছুভিক্ষ ।-__দাঁর জন্ লরেন্সের শাদনকালে, 

১৮১৪ হ্রীষ্টাবধে উত্ভিষ্যু প্রদেশে ভয়ানক ছুভিক্ষ উপস্থিত হয়। ১৮৬৫ 

প্রীান্ধে এই প্রদেশে বৃষ্টির অভাবে অঙ্জন্মা হইয়াছিল। এই জন্ত ক্রমে 

ধান চাউল মহার্ঘ এবং পরে একেবারে ছুপ্রাপা হইয়া! উঠিল। 
অবশেষে ভয়ানক দুভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই সময়ে উড়িষ্যা প্রদেশে 

রেলওয়ে হয় নাই। সুতরাং তৎকালে দৃরবর্তী প্রদেশ হইতে শঙ্ক 
আমদানী 'কর! এক প্রকার অগস্তব ছিল। এই সময়ে সার সেদিল্ বীডন্ 
বাঙ্গালা বিহার ও উড়্িষ্তার লেফটেনাণ্ট-গবর্ণর ছিলেন। তিনি 

গুতিক্ষ নিবারণের জন্ত বথানাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিস্ক 



১৮০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
৮৯ লি শট সপ রসস০৯ ৮ পপ সস সস সি ০ পি পি সি সপ ৯ 

তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। এই ভয়ানক ছুভিক্ষে প্রায় ২০ লক্ষ 

লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছিল। যাহার! কোন প্রকারে প্রাণে 

বাচিয়াছিল, তাহাদের কষ্টের পরিসীমা! ছিল ন1। এই হৃভিক্ষের ফলে, 

গবর্ণমেণ্ট ভাল রাস্তা-নিম্্বাণ, খাল-খনন প্রভৃতি দ্বারা ভবিষ্যৎ, ছুতিক্ষ 

নিবারণের জন্য বিশেষ যত্ববান হন, এবং সার জন্ লরেন্স, কৃষিকাধ্যের 
সাহাষ্যার্থ খাল খনন করাইবার জন্য এক স্বতন্ত্র পূর্থবিভাগ স্থাপন করেন। 

সার জন্ লরেন্নের উদাসীন রাজনীতি ।-_-১৮৬৩ স্রীষ্টাবে 
কাবুলের আমীর দোস্ত মোহম্মদের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ব্যবস্থা 
করেন যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুর দের আলি আমীর হইবেন। 

কিন্তু তাহার ব্যবস্থা কাধ্যে পরিণত হইল না। আমীরের মৃত্যুর পর 
তাহার অপর ছুই পুত্র মাফ জল খা! ও আদিম খা সের আলির সহিত 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ হইল, এবং অবশেষে 
১৮৬৮ স্রীষ্টাব্বে সের আলির জয় হইল। ভ্রাভৃবিরোধের মময়ে সের আলি. 

সার জন্ লরেন্দের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণর- 

দেনারল এই বলিয়া! তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্থ করিলেন যে, তিনি কোন. 

পক্ষেরই সাহাধ্য করিবেন না, যে পক্ষ জয়লাভ করিবেন, ভারতবর্ষায় গবর্ণ- 

মেণ্ট তাহাকেই কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করিবেন। সের আলি 

অবশ্ঠই গবর্ণর-জেনারলের এই ব্যবহারে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি 
মনে মনে বিরক্ত হুইয়াছিলেন। 

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে সার জন্ লরেন্স, কার্ধ্য হইতে অবসর 
গ্রহণ করিলেন, এবং লর্ড মেয়ে! তাহার পদে গবর্ণর-জেনারল নিধুক্ত 
হইলেন। দেশে ফিরিবার পর সার জন্ লরেন্স, কর্ড উপাধি পাইলেন । 

লর্ড মেয়ো। 

আম্বাল। দরবার |-__নুতন নিধুক্ত গরর্ণর-জেনারল লর্ড মেসো 



লর্ড মেয়ো ১৮১ 

কক্স পশলা পি বাচার লিলি দা তা দর শা স02 

ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই পঞ্জাবের অন্তর্পত আম্বালা নগরীতে এক 

প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন করিলেন । এই দরবারে দের আলিকে 

আফগানিস্তানের আমীর বলিয়! স্বীকার কর। হইল। 

লর্ড মেয়ে! । 

র[জপুন্রের আগমন 1-_১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 

স্বিতীর পুক্র আল্ফ্রেড, ডিউক মব্ এডিন্বরা, ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ 

আগমন করেন । তাহার মাঁগমনে ভারতবর্ষের সর্ধাংশের লোকেই 

আস্তরিক রাজভক্তি প্রকাশপুর্বক ঠাহাকে অভ্যর্থনা করে। 

নানাবিধ দেশহিতকর কার্য ।--লর্ড মেয়ে! প্রজাহিতৈষী 

শীননকর্তা ছিলেন। তিনি প্রঙ্জাদের উপকারার্থ শাসনকার্ষ্যের নানা 

বিভাগের নান! উদ্নতিসাধন করেন। তিনি, কৃষিকার্ষের উন্নতির জন্য 

কৃষিবিভাগ নামক ভারতব্ীয় গবর্ণমেণ্টের একটা নূতন বিভাগ সংস্থাপন 



১৮২ বালক-পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
স্পা পলি আলা লিল তিল সব তি পলা লা সিল পি পরী তিশা লিলস ছার মলি লা শা লী তি পাটি হী শী পকাশ লী পীস্সিিি পাপর পনিপি পালি শপ গলি » রী 

করেন। তিনি ভারত সাগ্রাজ্যের নানাস্থানে রেলওয়ে, থাল, রাজপথ 

নিশ্মীণপূর্ব্বক প্রজার মহোপকার লাধন করেন, এবং প্রাথমিক শিক্ষার 

উন্নতিদাধন করিবার জন্ প্রচুর অর্থব্যয় করেন। 
আয়ব্যয় সংস্কার ।-_-লর্ড মেয়ো এদেশে আদিবার পূর্বে, কয়েক 

বৎসর ধরিয়া সাম্বাজ্যের ব্যন্ন আয় অপেক্ষা বেশী হইতেছিল। লঙ মেয়ে! 

রাজন্ব বিভাগের সংস্কার সাধন করিয়া, দেনা! ও পূর্তকাধ্যের ব্যয় কমাইয়! 

এবং ইন্কম ট্যাক্স ও লবণ কর বন্ধিত করিয়৷ আর ব্যয়ের সামঞ্স্ত বিধান 

করিলেন। পূর্বে ভারতের সমস্ত রাজস্ব ভারত গবর্ণমেণ্টের নামে জমা 

হইত । বাঙ্গালা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি প্রদেশীয় গবর্ণমেপ্ট সমূহের 
ব্যয়ের জন্ত যে টাক! আবশ্তক হইত, তাহ। তাহারা ভারত গবর্ণমেণ্টের 

নিকট হইতে প্রতি বৎসর চাহিয়া! লইতেন এবং ব্যয়ের পর যাহা! উহ্ত্ত 
খাকিত, তাহ! ভারত গবর্ণমেণ্টকে ফিরাইয়। দিতেন । নুতরাং আর বৃদ্ধি 

বাব্যয় সংকোচ করি প্রদেশীয় গবর্ণমেণ্টের কোন লাভ হইত না। আর 

ব্যয় বিষয়ে তাছাদের ম্বাধীনতাও ছিল না, নিজের ইচ্ছামত প্রয়োজন 

বুঝিয়! তাহার! ব্যয় করিতে পারিতেন না, এমন কি ৫২ টাক! বেতনে 
একজন সামান্থ ভৃত্য নিষুক্ত করিতে হইলেও তাহাদিগকে ভারত গবর্ণ- 

মেণ্টের অনুমতি লইতে হইত । অথচ “ভারত গবর্ণমেপ্ট সকল সমস 

তাহাদের প্রয়োজন মত অর্থ দিতে পারিতেন না! । এরূপ অবস্থায় প্রদে- 

শ্রীয় গবর্ণমেণ্ট রাজ্যের আয় বৃদ্ধি বা ব্যয় হাসের জন্ত বিশেষ চেষ্টা 

করিতেন না। সেইজন্য লর্ড মেয়ো এই ব্যবস্থা করিলেন যে অতঃপর 

প্রত্যেক প্রদেশীয় গবর্ণমেন্টকে প্রতি পাঁচ বৎসরের জন্ত কতিপয় নির্দিষ্ট 

রাজকরের নির্দিষ্ট অংশ স্বেচ্ছামত ব্য় করিতে দেওয়া! হইবে। যদি 

তাহারা এই রাজন্ব আদায়ের সুবন্দোবস্ত করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে 
পারেন বা বায় সংকোচ কন্িয়া কিছু অর্থ ৰাচাইতে পারেন, তাহা হইলে 
উদ্ধত অর্থ তাহার! দ্বেচ্ছামত দ্য স্ব প্রদেশের হিতার্থ ব্টয় করিতে পারি- 
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বেন। লর্ড মেয়োর এই ব্যবস্থার বর ্ বায়ত্তশাসন প্রণালীর এক প্রকার 

কত্রপাত হয় বলিতে হইবে৷ 
১৮৭২ ত্রীষ্ঠাঝে লর্ড মেয়! আগ্ামান দ্বীপে পোর্ট ব্রেয়ার নামক স্থানে 

কয়েদীর্দিগকে দেখিতে যান। তথায় সের আলি নামক একজন মুসলমান 

ছুরী মারিয়! তাহার প্রাণবিনাশ করে । তীহার এইক্প শোচনীয় মৃত্যুর 

পর লর্ড নর্থক্রক্ তাহার পদে নিযুক্ত হুইয়। ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। 

লর্ড নর্থক্রকৃ । 

বিহার প্রদেশের ছুভিক্ষ |-- ১৮৭৪ খ্রষ্টাবে বিহার প্রদেশে 

ভয়ানক দুভিক্ষ উপস্থিত হইল। লর্ড নর্থক্ুক্ ব্রহ্গদেশ হইতে প্রভূত 
পরিমাণ চাউল আনাইয়! হুতিক্ষ-গীড়িত প্রজাদিগের মধ্যে অকাতরে 

বিতরণ করিলেন এবং বিহারের নানাস্থানে সাধারণ হিতকর কার্য্য আরম্ত 

করিলেন। এই সকল কাধ্যে পরিশ্রম করিয়া অনেক নিরন্ন ব্যক্তি 

জীবিকা উপার্জন পূর্বক নিজ নিজ জীবন রক্ষ1! করিল। লর্ড নর্থক্রুক্ 

এইরপে প্রাণপণে হুভিক্ষ নিবারণের চেষ্টা করিয়! সাধারণের নিকট বিশেষ 

প্রশংসাভাজন হইলেন। 

যুবরাজের ভারতবর্ষ পরিদর্শন ।-_মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
জ্যেষ্ঠপু্র আমাদের ভূতপূর্ব সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড তৎকালে যুবরাঁজ 
ছিলেন । তিনি ১৮৭৫ গ্রীষ্টাবে ভারতবর্ষ পরিদর্শনার্থ আগমন করেন ॥ 

যুবরাজকে সাদরে ও ভক্তিসহকারে অভ্যর্থনা করিবার জন্ত ভারতের 

সকল স্থানেই এরূপ উদ্মোগ হইয়াছিল যে, উহার সমান পুর্বে আর 
কখনই দেখা যায় নাই । ্ 

বরোদার গায়ক বাড়ের রাজ্যচ্যুতি।--১৮+৬ খীষ্টান্দে বরোদাঁর 
গারকবাড় মলহররাও .তথাকার রেগিডে্ট সাহেবকে বিষ প্রয়োগ্গ- 

ঘারা হত্যা করিবার চে করিয়াছিলেন বলিয়া অভিধুক্ক হন। লর্ড 

নর্থক্রুক্ তাহার বিচারের জন্ত এক কমিশন নিযুক্ত করেন। এই কমিশনে 
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এ উপাত্ত পি পিসি ি্াসি লাস্টিলা্ি লািলাছি লী পাস এপস পি পাপন 

তিনজন দেশীয় রাঞ্ ও তিনক্ধন ইংরাজ কর্মচারী ছিলেন। কমিশনের 

বিচারে গাযকৰাড় দোষা স্থির হইলে, গর্ণর-জেন।রল তাহাকে রাজ্যচ্যুত 

করিয়া গান্নকবাড়-বংশীর় একটা বালককে রাজত্ব প্রদান করেন । 
লর্ড নর্থ কুকের শাননকালে ভারতবর্ষের আর্থিক অবস্থার সবিশেষ 

উন্নতি হওয়াতে তিনি ইন্কম্ টেক্স অর্থাৎ আয়কর উঠাইয়া দেন। ফলতঃ 

লর্ড নর্থব্রকের ম্থশাসনে ভারতবর্ষের অধিবাসীর! স্থথে স্বচ্ছন্দে কালাতি- 

পাত করে। লর্ড নর্থক্রক ভারত বর্ষের আশীর্বাদভাজন হুইয়৷ ১৮৭৬ 

্রীষ্টাব্দে স্বদেশে গ্রতিগমন করেন। 

লর্ড লিটন্। 
১৮৭৬ শ্রীষ্টান্দে লর্ড লিটন্ গবর্ণর-জেনারল নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে 

আগমন করিলেন। লর্ড লিটনের পিতা! একজন স্তুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও বাঁজ- 

নীতিজ্ঞ ছিলেন৷ লর্ড লিটন্ নিজে ও স্থুকবি ও রাঁজনীতিবিশারদ ছিলেন। 

লর্ড লিটন | 



লর্ড লিটন্। | ১৮৫ 
? সিসির পপ শ্রী সরি রী পলিপ সপািসিলী তল শপ পা পা সা শী শো নপক পা ভীত পতি পা তি লতা তা পািল শশা শাছিলী লী পশীসিশী শি লিলি ছল পর পিসি ০ পি 

রাঁজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া! |__:১৮৭৭ স্ী্টাবে মহারাণী ভিক্টো- 
রিয়া ভারতবর্ষের “রাজরাজেশ্বরী” উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারত-সাম্রাজোর 
নম্মান বন্ধন করিলেন। এই শুভকার্ধ্য উপলক্ষে ১৮৭৭ ত্রীষ্টাব্ষের ১ত! 

জানুয়ারি তারিখে লর্ড লিটন্ দিল্লী নগরীতে এক প্রকাণ্ড দরবারের 
আয়োজন করিলেন। এই রাজস্থয় যজ্তে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশের 
রাজ। মহারাজ! নিমন্ত্রিত হইলেন। সকলের সমক্ষে রাঁজ প্রতিনিধি লর্ড 

লিটন এই শুভ সংবাদ ঘোষণ। করিলেন। সেইদিন হইতে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া ও তাহার ভারতব্ষীয় প্রজাসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ পূর্বাপেক্ষা 

ঘনিষ্টতর হইল । 

মান্দ্রীজে ছুভিক্ষ ।-_-কিস্তু আমাদের ছূর্ভাগ্যক্রমে উল্লিখিত শুভ- 

কারের বংসরেই মান্দ্রাজ প্রদেশে ভীষণ ছু্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এই 
দুভিক্ষ নিবারণ করিবার জন্ত লর্ড লিটনের. গবর্ণমেপ্ট ষে নকল উপায় 
অবলম্বন করিলেন, তাহাতে বিশেষ উপকার হইল না। এই ভয়ানক 
ছতিক্ষে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ লোকের প্রাণ বিনষ্ট হইল। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আফগান যুদ্ধ ।---আফগানিস্তানের আমীর 
সের আলি সার জন্ জলরেছ্সের সময় হইতেই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন্ বেলুচিস্তানের 
অন্তর্গত কোয়েটা নগর গ্রহণ করেন এবং বৈদেশিক শক্রর আগমন- 
নিবারণ উদ্দেশ্তে তথায় এক সেনানিবেশ সংস্থাপিত হয়। আমীর এই 
কার্যের বিরুদ্ধে আপত্তি করিলেন। কিন্ত ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট উহাতে 
কর্ণপাত করিলেন না। এই জন্ত সের আলি রুসিয়ার সহিত গুপ্ত মন্ত্রণায় 
প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৮৭৮ শ্রীষ্টান্বে রুপি সাম্রাজ্যের একজন দূত 
কাবুলে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। লর্ড 
'লিটন্ আমীরের ব্যবহারে অতিশয় বিরজ্কু হইয়! প্রতিবিধানের জন্ত 
তাহার নিকট এক দূত, প্রেরণ করিলেন, কিন্ত আমীরের লোক সে 
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দ্ৃতকে তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট অপ- 
মানিত হইয়৷ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন । এই যুদ্ধের 

নাম দ্বিতীয় আঁফ গান যুদ্ধ। যুদ্ধে ইংরাজ গবর্ণষেণ্টের জয় হইল । অল্প- 
দিনের মধ্যেই জেলালাবান ও কান্দাহার ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের তপ্তগভ 

হইল। সের আলি বল্ধপ্রদেশের অন্তর্গত মাদ্দারীসরিফ নামক স্থানে 
পলায়ন করিলেন । এই স্থানে তাহার মৃত্যু হইল। পর বংসর দের 

আলির পুত্র যাকুর খ| সন্ধির প্রার্থন! করিলেন। গণ্ডামাক নামক স্থানে 

উভয় পক্ষের সন্ধি হইল। ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট যাকুব খাকে আমীর বলিয়।! 
স্বীকার করিলেন, এবং ফ্াকুব খা তাহার রাঅধানী কাবুলে একজন 
ইংরাজ রেলিডেণ্ট থাকিবার অনুমতি দিলেন? সার লুই কাবানারি 

কাবুলের রেদিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন। 

কিস্ত কাবুলের অধিবাসীরা ইংরাঁজ রেসিডেণ্টের নিয়োগে অসত্তষ্ট 

হইয়! কিছুদিনের মধ্যেই তাহাকে ও তাহার অনুচরদিগকে নিষ্টুরভাবে' 

হত্যা করিল । কাবুলীদিগের বিশ্বাসঘাতকায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজ- 

গবর্ণমেপ্ট পুনর্বার যুদ্ধঘোষণা৷ করিলেন । এইটী আফগানিস্তানের সহিত 
তৃতীয় যুন্ধ। ১৮৭৯ থুষ্টাঝে সার ফ্রেড্রিক রবার্টস্ (পরে বিখ্যাত লর্ড 

রবাট্ স্) এই যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি নিষুক্রু হইয়! কাবুলে উপস্থিত হুই- 
রেন। কাবুল তাহার হস্তগত ছইল। আমীর য়াকুব খা বন্দীরুত হইয়া 

কলিকাতায় আনীত হুইলেন। এই ঘটনার পর সমগ্র আফগানিস্তান, 

ইংরাজ গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে অভ্যুখান করিল। ঠিক এই সময়েই ইংলগ্ডে, 
মগ্ত্রিদলের পরিবর্তন হওয়াতে লর্ড লিটন্ পদত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড 

রিপণ, তাহার পদে নিষুক্ত হইয়! ভারতবর্ষে আগমন করিলেন [ ১৮৮০] । 

লর্ড রিপণ্। 
লর্ড রিপণের আগমনকাছলে আফগানিস্তানে যুদ্ধ চলিতেছিল। প্বাঞুব' 

খার ভ্রাতা আয়ুব খ এই লময়ে হিরাটের শাসনক্ষর্ত। ছিলেন । আফুব খাঁ 



লর্ড রিপণ, | ১৮৭ 
চে 

কান্দাহায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া মাই ওয়াণ্ড নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যকে 

পরাজিত করিলেন। প্রধান সেনাপতি রবার্টস্ এই সংবাদ শ্রবণে সত্বর 

কান্দাহারে উপস্থিত হইয়া! আমুব খাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন 
(১৮৮০)। ইহার পর লর্ড রিপণের আদেশে সের আলির ত্রাতুপ্ুত্র 
আবগর রহমানকে কাবুলের সিংহাসন প্রদান করিয়া ইংরাজ সৈম্ ভারতে 

ফিরিয়া! আসিল । 

লর্ড রিপণ্। 

লর্ড রিপণের সংস্কারাবলী ।-__লর্ড রিপণ, ভারতবর্ষের পরম- 
হিতৈথী বন্ধু ছিলেন। আফগান ঘুন্ধেত্ন পর তিনি যে কয় বৎসর ভারত- 
বর্ষের শাসনকার্যে নিষুক্ত ছিলেন, নানাবিধ হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান, 
করিয়া গ্রজাদিগের সর্ধাঙ্গীন উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। লর্ড লিটন 
দেশীয় তাষায় লিখিত সংবাদপত্র সমূহের স্বাধীনতা লোপ করিয়াছিলেন ।. 



১৮৮ বালক-পাঠ্য ভারভবর্ষের ইতিহাস 

লর্ড রিপণ, লিটনের প্রবর্তিত মুদ্রাঁযস্ত্র বিষয়ক আইন রদ করিয়া প্রজাদিগের 

ক্লৃতজ্ঞতাভান্ধন হইলেন। অতঃপর দেশীয় ভাষায় লিখিত সংবাদপত্র 

সমূহের সম্পাদকগণ স্বাধীনভাবে গবর্ণমেণ্টের কাধ্যকলাপের . দোষগুণ 

বিচার করিতে সমর্থ হইলেন । রর 
ভারতবর্ষের সর্বত্র স্বায়ত্তশাসন প্রণালী সংস্থাপন করিবার উদ্দেখ্যে লর্ড 

রিপণ্. ২৮৮২ প্রীষ্টাবে প্রত্যেক জেলায় ডিষ্রা্উ বোর্ড সংস্থাপন করিলেন। 

(জেলার মহকুম! সমূহেও স্থানীয় বোর্ড সংস্থাপিত হইল, এবং বোর্ড সমূহের 
উপর জেলা! ও মহকুম! সমূহের নানাকার্ষ্যের ভার সমর্পিত হইল । বোর্ডের 

'মেপ্ধরদিগের অধিকাংশই প্রজাদ্িগের কর্তৃক নির্বাচিত হইবার বাবস্থা 
হইল। এই সঙ্গে মিউনিসিপালিটা সমূছেও করদাতার মিউনিপিপাল 
সভার সদন্ত নির্বাচনের অধিকার পাইপেন। ফলতঃ স্বায়ত্তশানন 

প্রণালীর প্রবর্তন করিয়া! লর্ড রিপণ ভারতবর্ষের থে মহোপকার করিলেন, 

তাহার পূর্বে কোন গবর্ণর-জেনারলই তাহা করেন নাই। 

অতঃপর লর্ড রিপণ, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের নুশিক্ষ। বিধানের ব্যবস্থা 

করিবার জন্ত এক শিক্ষা-কমিশন নিযুক্ত করিলেন, এবং ভারতীয় 

শিল্পের উন্নতিবিধান ও উৎসাহ প্র্দানার্থ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্বে কলিকাতায় এক 

বৃহৎ শিল্প প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিপেন।, অধুনা ষে প্রজাস্বত্ব বিষয়ক 
আইন অনুসারে জমিদার ও প্রজার পরস্পর বিবাদের বিচার হইয়া থাকে, 

এবং যাহা বিধিবদ্ধ হওয়াতে প্রজ্জাদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, সেই 

প্রজান্বত্ব-বিষর়ক আইন প্রঞ্াহিতৈষী লর্ড রিপণেরই কার্ধ্য। আইনটা 

কাহার পরবন্তী গবর্ণর জেনারল লর্ড ভফরিণের শাসনকালে বিধিবদ্ধ 

হইয়াছিল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে জনিদার প্রজার নিকট অন্াক়্- 

রূপে কর আদায় করিতে পারেন না। 

২৮৮৪ ত্রীষ্টাবে লর্ড রিপণের কাধ্যকাল শেষ হইলে তিনি স্বদেশে 
প্রতিগমন করিলেন । ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মুহাপুরুষের মৃত্যু হুইয়াছে। 



লর্ড ডফরিণ্। ১৮৯ 

লর্ড ডফরিণ্। 
লর্ড রিপপের পর লর্ড ডফরিণ, তাহার পদে নিযুক্ত হুইয়! ১৮৮৪. 

শ্রী্টাঝে ভারতবর্ষে আগমন করিলেন । 

রাঁউলপিণ্তির দরবার ।___ভারতবর্ষে উপস্থিত হইয়াই লর্ড ডফরিণ্ 

পঞ্জাবের অন্তর্গত রাউলপিগ্ডি নগরে একটা প্রকাণ্ড দরবারের আয়োজন 

করিয়া তথায় আমীর আবদর রহমনকে সাদরে অভ্যর্থন! করিলেন । 

ইহার পর আমীর ও ইংরাজ্জ গবর্ণমেণ্টের পরস্পর সত্ভাব বিশেষরূপে দৃ়ী- 

ভূত হইল। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমীরের বাধিক বৃত্তি বাড়াইয়া দিলেন। 

আফগানিস্তানের সীমানিদ্ধারণ |_লর্ড ডফরিণের শাপন- 
কালের প্রারস্তে রুসিয়ার জার আফগানিস্তানের দিকে রাজ্যবৃদ্ধির চেষ্টা 

করিতেছিলেন । এই সময়ে রুপিয়া রাজ্য হইতে হিরাট আক্রমণের জন্য 

চেষ্টা হয়। হিরাট হগ্তগত করিতে পারিলেই আফগানিস্তান গ্রহণের 

বিশেষ স্বিধ। হয়। কারণ হিপাট আফগানিস্তানের দ্বার স্বর্ূপ। জর্ড 
ডফরিণ, স্থদক্ষ রাজনীতি বিশারদ ছিলেন। তিনি বুঝিলেন, রুসিয়। 

হিরাট গ্রহণ করিলে ভবিষ্যতে রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ অনিবাধ্য হইয়া! উঠিবে |. 
এই জন্য তিনি আফগানিস্তানের সীমানির্ঘারণ করিবার উদ্দেশে রুপিয়ার 
সহিত একযোগে একটী কমিশন গঠিত করিলেন। কমিশনে রুস ও 

ইংরাজ উভয় পক্ষের সদন্ত নিযুক্ত হইলেন । সার পিটর লম্স্ডেন কমি- 
শনের প্রেমিডেণ্ট নিযুক্ত ভইলেন। সীমান্তস্থিত কোন কোন স্থানের 

অধিকার সম্বন্ধে রুসিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যে মতভেদ হইল । পরি- 

শেষে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমীর বিবাদী স্থানসমূহের উপর নিজের 

দাবী প্ররিত্যাগ করিলেন, রুপিয়াও হিরাট গ্রহণ করিবার ইচ্ছ! ত্যাগ 

করিলেন । এইরূপে ইংলগ্ড ও রুসিয়ার. পরম্পর বিবাদের সম্ভাবন! 

নিবৃত্ত হইল। এই সময়ে ভারতবর্ষের সামস্তরাজগণ রুলিয়ার সহিত যুদ্ধের 

আশঙ্কায় নিজ নিভ সৈশ্য দ্বার চক্রবর্তী ইংরাজ গবর্ণমেপ্টকে সহায়তা 



১৯০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন । গুণগ্রাহী ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট তাহাদের 

এই অধাচিত দানে প্রীত হইয়া! সে প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

ষাহা হউক তখন সে সাহায্যের আর প্রয়োজন হয় নাই। 

তৃতীয় ্রন্যুদ্ধ কিছুদিন হইতে ব্রহ্মদেশে ভয়ানক গোলযোগ 

চলিতেছিল। ব্রহ্ষরাজ থিবেো৷ অপদার্থ রাজ! ছিলেন । ইংরাঁজ গবর্ণ- 

মেণ্টের সহিত বরহ্মরাজের যে সন্ধিবন্ধন হইয়াছিল, তিনি সেই সন্ধি অগ্রাথ 

করিয়৷ স্বেচ্ছাচার করিতেন। ব্রহ্মদেশের লোকেরা তৎকালে ইংরাজ 
ব্যবসাদারদিগের জিনিসপত্র সর্বদাই লুট করিয়া! লইত। লর্ড ডফরিণ, 
এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার জন্ত থিঝোর নিকট আবেদন করিলেন। 

কিন্তু থিবে৷ গবর্ণর-জেনারলের আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। কাজেই 

ইংরাজ গবর্ণমেন্ট ব্রন্মরাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । কিন্তু যুদ্ধ 
করিতে হইল ন।, বিনাধুদ্ধে থিবোর রাজধানী মাগডালে নগর ইংরাজ সেনা- 

পৃতির হস্তগত হইল । থিবে! বন্দীকৃত ও ভারতবর্ষে নির্বাসিত হইলেন 

এবং সমগ্র ব্রহ্মদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তভূত হইল (১৮৮৬ )। 

গোয়ালিয়র ছুর্গ প্রত্যর্পণ ।__এই বৎদরেই লর্ভ ডফরিণ, 
গোয়াঁলিয়রের ছর্গ মহারাজ সিঙ্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করিলেন। সিপাহী 

বিদ্রোছের সময় সার হিউ রোজ, গোয়ালিয়কের দুর্ঘ গ্রহণ করেন। সেই 

অবধি উহা ইংরাঁজ গবর্ণমেন্টের হস্তগত ছিল। এখন লর্ড ডফরিণ, উহা 

-দিদ্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করাতে, কেবল যে দিন্ধিয়া ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি 

কৃতজ্ঞ হইলেন এরূপ নহে, ভারতবর্ষের যাবত সামস্ত-রাঁজাই গবর্ণমেণ্টের 

এই দয়ার কার্যে পরম সন্তষ্ট হইলেন। 

জুবিলী |-_১৮৮৭ শ্রীষ্টাব্ে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজস্ব পধণশ 

বৎসর অতিক্রম করিল। এই শুভ ঘটনা উপলক্ষে ভারতবর্ষের সর্ব1ংশে 

অহাসমারোহে “জুবিলী” উত্ঁষ সম্পপ্ন হইল এবং ভারতবর্ষের আপামর 

সাধারণ দকল প্রজাই অশেষ প্রকারে রাজভক্তি প্রকাশ করিল। 

সপ সনম ও বগা স্টর্ম শিক রদ প্র ্স ্পর অ্সট 



লর্ড ল্যান্স. ডাউন্। ১৯১ 

দেশীয় কৃতবিদ্ভগণ যাহাতে উচ্চতর রাজকাধ্য পাইতে পারেন তাহার 
ব্যবস্থা করিবার জন্ত লর্ড ভফরিণের পরামর্শ মতে একটা কমিশন নিযুক্ত 
হয়। এই কমিশনের নিষ্পত্তি অন্ুপারে দেশীয়গণের অনেক উচ্চতর রান্ত- 

কার্ধ্যে প্রবেশাধিকার লাভ হইয়াছে । লর্ড ডফরিণের সহধর্মিণীর চেষ্টায় 

এদেশ্ছের অস্তঃপুরচারিণীগণের চিকিৎসার জন্য অনেকগুলি চিকিৎসালয় 

স্থাপিত হইয়াছে । এগুলি প্লেডী ডফরিণ হাসপাতাল" নামে পরিচিত । 
১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ধে লর্ড ডফরিণ. ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন, এবং লর্ড 

ল্যান্স ডাউন্ তাহার পদে নিযুক্ত হইলেন । 

লর্ড ল্যান্ন ডাঁউন্। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণ ।- লর্ড ল্যান্স ডাউন্ শাসন- 
ভার গ্রহণ করিয়াই ভারতসামাজোর উত্তর-সীম! নিরাপদ করিবার 

জন্য তথায় সৈম্ত সংস্কাপনের বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন) এই সময়ে 

কাবুলের আমীরের সহিত এক নূতন সন্ধি হইল এবং হিন্দুকুশ পর্বতের 
গিরিবত্ব গুলির দ্বারন্বরূপ চিন্রলনামক স্থানটী কাবুলের আমীর ইংরাজ 

গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিলেন । 

মণিপুর যুদ্ধ |__এই সময়ে মণিপুর রান্ধ্যের উত্তরাধিকার লইয়! 
মহ] গোলযোগ উপস্থিত হইল | মণিপুর রাজ্যের সেনাপতি, টীকেন্ত্রজিৎ 

এই গো্যোগের মূল কারণ ছিলেন। এই জন্ত আসামের চীফ কমিশনর 

টীকেন্দ্রজিংকে বন্দী করিয়া! গেলযোগ মিটাইবার জন্ত মণিপুরে উপস্থিত 

হইলেন। কিন্তু টাকেন্দ্রজিতের উত্তেজনায়, চীফ কমিশনর কুইন্টন্ 

সাহেব ও তাহার চারিজন ইংরাজ কম্মচারী নিহত হুইলেন। ১৮৯১ 

ধী্ঠান্দে গবর্ণর জেনারল মণিপুরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সামান্ত 

বুদ্ধের পর ইংরা সৈম্ মণিপুর অধিকার করিল। ইংরাজ গবর্ণমেপ্ট 

তত্রত্য রাজাকে আগামান স্বীপে নির্বাদিত করিয়া এ বংশের এক জন্ 



১৯২ | বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস 

বালককে সিংহাসনে সংস্থাপন করিলেন। বুদ্ধ মন্ত্রীর ও সেনাপতি 

টাকেন্ত্রজিতের প্রাণদণ্ড হইল। 
স্বায়ত-শাসন প্রণালীর বিস্তার |-এই বৎসরেই ইংলগ্ডের 

পাঁলণমেণ্ট ভারতবর্ষায় বাবস্থাপক সভাগুলির সম্বন্ধে নূতন আইন বিধিবদ্ধ 
করেন। এই আইন ছারা ব্যবস্থাপক সভাসমূহের সভ্যসংখ্য। বাড়াইবার 
ব্যবগ্থ' হইল, এবং ভিষ্রীক্ট ঘোর্ড, বিশ্ববিদ্ঠালয়, ও মিউনিদিপ্যালিটা সমূহকে 
নির্দিষ্ট-সংখ্যক সভ্য নির্বাচন করিবার অধিকার প্রদত্ত হইল। এই 
আইনের বলে ব্যবস্থাপক সভার বে সরকারী সভ্যগণ গবর্ণমেণ্টের শাঁসন- 

নীতি সম্বন্ধে ইচ্ছামত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। 

দ্বিতীয় লর্ড এল্গিন্। 

১৮৯৩ থুষ্টাব্বে লর্ড ল্যান্সডাউন্ ভারত ত্যাগ করেন। ত্রীহার 
পর ভারতবর্ষের দ্বিতীর রাজ প্রতিনিধি লর্ড এল্গিনের পুক্র দ্বিতীয় 

লর্ড এল্গিন্ গবর্ণর জেনারল নিযুক্ত হইলেন।- ইহার শাদনকালে 
ভারতবর্ষে নানাবিধ তুর্ঘটনা হম্ন। ১৮৯৬ খৃষ্টান্্ে বোম্বাই নগরীতে 
ভয়ানক প্লেগ উপস্থিত হয়, এবং অসংখ্য লোকের প্রাণ বিনষ্ট হয়। 

এই ভয়ানক মহামারী অধুনা ভারতবর্ষের সব্বাংশেই বিস্তৃত হইয়াছে, 
এবং প্রতিবংলর বছলোকের এই রোগে অকালমৃত্যু হইতেছে । ১৮৯৭ 
খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের নানাস্থানে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হয় এবং বিহার, 

আগ্রা! ও অযোধ্যা, বোস্বাই, রাজপুতাঁনা, মধাগ্রদ্দেশ প্রভৃতি অঞ্চলে 

ভীষণ ছৃভিক্ষ উপস্থিত হয়। আমাদের গবর্ণষেণ্ট এবং দেশীয় ও বিদেশীয় 

বহু ব্যক্তি এই ঘোর ছুণিক্ষ নিবারণের জন্ত সমবেত চেষ্টা করিয়া! অনেক 

লোকের জীবনরক্ষা করেন। 

লর্ড এল্গিনের শাসনকালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 

আফ্রিদি ও অন্যান্ত জতিরা ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত করে। এই 



লর্ড কার্জন্। ১৯৩ 
০ পা শে রি 

তি হি সাপ শপ সপন সর শপ পা পসসপাপপপনপসত পপ পপ পি শস্ জিপ ০০০ পা আরে জীপ” এসসি ্্ সস 

পোলযোগ নিবারণের জন্ত গবর্ণমেপ্ট দৈন্ধ প্রেরণ করেন, এবং গোলবোগ 

সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয়| 

১৮৯৭ খুষ্টাকে মছারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব ৬০ বৎসর লেন 

করে। এই উপলক্ষে ভারতবর্ষের নকল অংশেই আনন্দোৎসব হয় ॥ 
১৮৯৭ খ্ৃ্ান্ধে লর্ড এলগিন ম্বদেশে প্রতিগমন করেন, এবং লর্ড কার্জন্ 

তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হন। 

লর্ড কার্জন্। 
 ছুভিক্ষ ।--লর্ড কার্জনের শাসনকালের প্রারস্তেই মধ্য প্রদেশ, 

বেরার, গুজরাট, রাজপুতানা, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশে ভয়ানক ছুভিক্ষ 

লর্ড কার্জন্। 

উপস্থিত হইল । এরূপ ভয়ানক ছুভিক্ষ ভারতবর্ষে বহুকাল অবধি দেখা' 

যায় নাই $ লর্ড কার্জন্ যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিয়! এই ছুণ্িক্ষের উপশম 

করিলেন ও ভবিষ্যতে যাহাতে দুভিক্ষ না হইতে পারে তাহার উপায় স্থির 

করিবার জ্ঞন্ত কমিশন নিযুক্ত করিলেন এবং ক্ৃষকগণকে জল সরবরাছ: 

করিবার জন্ত প্রচুর পরিমাণে কুপ খাল গ্রতৃতি খননের ব্যবস্থ! করিলেন । 
১৩ 



১৯৪ বালক-পাঠ্য তারতধরের' ই উহা | 
॥ সপ এ সিল লি লা শনির সির ৩ পপি তী পিস্দিল  শিপিশাস্পির্টি শিলা ৩ পাটি পি পদ শি, পো আশা ল শপ দিপা সী পসরা সপ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ।--১৯০১ খ্রী্টাৰে ২২শে জান্- 

কারি তারিখে ইংরাত্ স'আাজ্যের মহাবিপদ উপস্থিত হইল। ধর 

দিবল মহারাণী ভিক্টো “রয় সমগ্র 

সাত্রাঙ্গ্কে শোকসাগরে ভাসাইর! 

মানবলীলা সম্বরণ করিলেন । 

মহারাণী দেবতার স্তায় পৃতচরিতর! 

ছিলেন, তাহার মৃহ্যতে সমগ্র 

ভারতবর্ষ ষেন মাতৃহীন হইল। 

মহারাণীর মৃত্যুর পর তাহার 

ঞ্যে্টপুভ্র সপ্তম এড ওয়ার্ড, 

ইংলগ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত 

সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ড. । হইলেন। 

নৃতন প্রদেশ গঠন ।--আফ্রিদি গ্রভৃতি অদভ্য জাতির সিদ্ধুনদের 

পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইংরাজাধিকৃত স্থান সমূহে সর্বদা নান! উপদ্রব করে 

দেখিয়া, এবং লাহোর হইতে উহাদিগকে শাসনে রাখ। কঠিন মনে করিয়া, 
লর্ড কার্জন্ ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটা নৃতন প্রদেশ সংগঠন 
করিলেন। এই নূতন প্রদেশ একজন চীফ কমিশনের শাসনাধীন হইল। 

লর্ড কার্জনের আর একটা কাধ্য,_-বাঙ্গালাদেশকে ছুইটা স্বতন্ত্র অংশে 

বিভক্ত করাঁ। অনেক দিন অবধি লর্ড কার্জন্ ও অন্যান্ত অনেকের মনে 

এই সংস্কার জন্ষিয়াছিল যে, সমগ্র বাঙ্গাল! প্রদেশ একজন মাত্র লেফটেনাণ্ট- 
গবর্ণর কর্তৃক সুশৃঙ্খলাঁয় শাদিত হইতে পারে না। লর্ড কার্জন এই অস্থ্- 

বিধা নিবারণের উদ্দেস্টে, ১৯০৫ খ্ীষ্টাব্ধের ১৬ই অক্টোবর তারিথে বাঙ্গালার 

পুর্বাংশে অবস্থিত ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ এবং সমগ্র আসাম 
লইয়া পূর্ববঙ্গ ও আসাম্ভনামে একটা নৃতন প্রদ্দেশ সংগঠন করিলেন ॥ 
এই প্রদেশ একজন শ্বতন্ত্র লেফটেনা্ট-গবর্ণরর শাসনাধীন হইল। 



সু রি | ১৯৫ 

লাস পিপি ০ পাতি লাস? পলা ভালা পলা শি আপিস্পিসিবি আপা এ সপ লাল পাতলা 
লা শি পসিপশিশর শত শী শাসিলী শা পর পিছ ্ নর রঃ 

লর্ড ডালহোৌসীর শাদনকালে চার়দরাবাদের নিজাম বেরার প্রদেশটী 

নির্দি্ট কালের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন । 

তদবধি উহ1 হায়দরাবাদের ইংরাজ রেসিডেন্টের শাসনাধীন ছিল । লর্ড 

কার্জন্ নিক্তামের নিকট প্র প্রদেশের চিরস্থায়ী পান্রা লইয়! উহা মধ্য 

প্রদেশের শাসনাধীন করিলেন । 

তিব্বতে অভিঘাঁন ।-__-তিব্বত দেশের প্রধান শাসনকর্তা “দলাই 

লামা* নামে অভিছ্িত হইয়া থাকেন। কার্জনের দময় ধিনি দলাইলামা 

ছিলেন, তিনি রুসিয়ার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গুপ্তমন্ত্রণা করি- 

তেছেন শুনিয়া, তাহার প্রতিবিধান জন্য লর্ড কার্জন ১৯০৪ খ্রীষ্টাবে 

তিব্বতে 'একদল সেনা প্রেরণ করেন । এই দেনাদল তিববতের রাজধানী 

লাস! নগরে উপস্থিত হইলে দলাইলামা পদত্যাগ করয়া অপরের হস্তে 

রাজ্যভার দিতে বাধ্য হয়েন। পরে রুপিয়ার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 

এই মর্ষ্ে সন্ধি হয় যে, তিববত চীনদেশের অধীনে থাকিবে, তথায় রুপিয়ার 

কোনক্প প্রাধন্ত থাকিবে না। 

নানাবিধ সংস্কার |-_-লঙও কার্জন এদেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের 

উন্নতির জন্ত বিশেষ চেষ্টা করেন এবং তহুদ্দশ্টে বাণিজ্য ও শ্রমশিল্প বিভাগ” 

নামে ভারত গবর্ণমেন্টের এক নৃতন বিভাগ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার 

সময়ে দেশের নীনাস্থানে রেলওযের বিস্তার হয়। তিনি দেশী শিল্পের 

বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন । 

নর্ড কার্জন খিক্ষা্ংস্কারের জন্তও বিশেষ প্রয়াপ পাইয়াছিলেন। 

তিনি শিক্ষার উন্নতির জন্য রারকোষ হইতে প্রচুর অর্থব্যয়ের ব্যবস্থ! 

করেন, প্রাথনিক-শিক্ষা-প্রণালীর অনেক পরিবর্তন করেন এবং বিশ্ব 

বিগ্তালম্» সমূহের উন্নতির জন্ত একটা নৃত্তন আইন বিধিবদ্ধ করেন । 

পুর্বে ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্তালর়গুলি কেবল পরীন্ষাগ্রহণ ও উপাধি বিতর? 

করিতেন । নূহন আইন মনুপারে বিশ্ববিদ্তালয় সমূহে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 



১৯৬ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
রস সাপ সা ০ পালা এ পা সরস আপ পরপর এ পর সপ পা পাপ সপ সপ পসরা সপ পলা 

হইয়াছে । বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষা-গ্রণালী এক আদর্শ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত 

করিধার উদ্দেস্ট্ে তিনি সংগ্র ভারতে শিক্ষার তত্বাবধানের ভার একজন 
উচ্চরাজ-কর্মচারীর উপর ন্তস্ত করেন। 

লর্ড কার্জন্ এদেশের প্রাচীন কীর্তিসমূহ রক্ষার জন্ত বিশেষ চেষ্টা 
করেন। তাহার ষত্বের ফলে হিন্দু মুসলমান আমলের অনেক প্রাচীন 

কীন্তি ধবংসমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। 
লর্ড কার্জনের পদত্যাগ |-_-১৯০৪ খ্রীষ্ঠাকে লর্ড কার্জনের 

কার্ধযভার ত্যাগের সময় হইলেও কর্তৃপক্ষগণ তাহার দক্ষতায় প্রীত হইয়া 

তাহার কার্যকাল আরও ছুই বৎসর বাড়াইয়া দিলেন। যাহা হউক 
তিনি ছয় মান ছুটি লইয়! বিলাত চলর! গেলেন এবং তাহার স্থানে 

মান্দ্রাজের গব্ণর লর্ড এম্পটুহিল্ কার্ধ্য করিতে লাগিলেন। ছয় মান 

পরে লর্ড কার্জন্ ফিরিয়৷ আসিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন কার্য্য করি- 

লেন না। ১৯০৫ গ্রীষ্টাবে ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচেনার 

ভারতবর্ষের সমর-সচিবের পদ উঠাইয়! দিবার প্রস্তাব করেন। তিনি বলি- 

লেন, প্রধান দেনাপতির হস্তেই সমর-মচিবের সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব ন্তত্ত 

থাক! উচিত । লর্ড কার্জন লর্ড কিচেনারের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ 
করেন। কিন্ত তদানীন্তন ষ্টেট সেক্রেটরি লর্ড কিচেনারের প্রস্তাবই যুক্তি- 
সঙ্গত বলিয়া তাহা! মঞ্জুর করিলেন। এই কারণে লর্ড কার্জন্ পদত্যাগ 
করিলেন, এবং লর্ড মিন্টে। তাছার পদে নিধুক্ত হুইয়! ভারতবর্ষে আগমন 
করিলেন (১৯০৫ )। 

দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো। 

দেশীয়গণের রাঁজকার্ষ্য সম্ধান্ধে ক্ষমতা লাভ ।-_লর্ড মিন্টো 
ভৃতপূর্ব গবর্ণর-জেনারল, লর্ড মিন্টোর প্রপৌত । ইনি ভারতীর 
প্রঞ্জাবর্গের বিশেষ হিতকামী ছিলেন । ইহার সময়ে এবং ইহার বিশেষ 



দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো! । ১৯৭ 

চেষ্টায় এদেশের ব্যবস্থাপক সভাগুলি নব গঠিত করিয়। তাহাতে 

অনেক'ুলি বেসরকারী সভ্য লইবার ব্যবস্থা কর! হয় এবং এই সভ্যদের 

৮, ০ 
টি 

পুল 

দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো । 

ক্ষমতাও অনেক পরিমাণে বন্ধিত করিয়! দেওয়া হয় । ইহারই সময়ে 

গবর্ণর জেনারলের এক্ষেকিউটিব কাউন্সিল বা শাসন পরিষদে একজন 

ও সেক্রেটারি,অব ঠ্রেটের কাউন্সিলে দুইজন দেশীয় সদস্ত লইবার ব্যবস্থা! 

হয়। সার সত্যপ্রসন্ন সিংহ ( এক্ষণে যিনি লর্ড সিংহ ) গবর্ণর-জেনারলের 

কাউন্সিলের এবং সার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ও সৈয়দ বিলগ্রামী সাহেব 

দেক্রেটারী অৰ্ স্টেটের কাউন্সিলের প্রথম দেশীয় সভ্য। এ সঙ্গে 

সম্রাটের প্রিবি-কাউদ্সিলেও ভারতীয়গণের প্রবেশাধিকার লাভ হইয়াছে। 

আমাদের ভৃতপূর্ব বিচারপতি আমীর আলি সাহেব এদেশীয়গণের মধ্যে 

প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। 

কাশীরাজের রাজক্ষমত। প্রাপ্তি ।- লর্ড মিন্টো আর' একটা 



১৯৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

কার্ষোে তাহার উদারতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাহার সমম্ব কাশীনরেশ 

নিজ জমিদারীর কিয়দংশে রাজ-ক্ষমত! গ্রাপ্ত হইয়! সামস্তরাজগণের মধ্যে 

পরিগণিত হন। কাণীরাজের পুর্বে রাজক্ষমত1 ছিল। পরে চৈৎসিংহের 

বিদ্রোহের পর উহা! তাহার নিকট হইতে কাড়িয়! লওয়া হয় এবুং কাশী- 
নরেশ সামান্ত জমিদার বলিয়! গপ্য হন । লর্ড মিন্টো! তাহাকে 'পুনয়ায় 

রাজক্ষমত। দেওয়াতে ভারতীয় হিন্দুগণ বিশেষ সন্তষ্ট হইয়াছেন। 
সম্রাটের মৃত্যু । লর্ড মিণ্টোর কাঁধ্যকাঁলের শেষভাগে ১৯১০ 

তীষ্টান্ধে আমাদের পরম দগ্ধালু সম্রাটু সপ্তম এডওয়ার্ড. রোগাক্রাস্ত হইয়া 
প্রাণত্যাগ করেন । তিনি ভারতবাসীর স্ুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য সর্বদাই 
যত করিতেন, সুতরাং তাহার মৃত্যুতে দেশের সকলেই অত্যন্ত শোকার্ত 

হইয়াছিল। সভ্যজগতে শাস্তি-স্থাপনের জন্ত তাহার আন্তরিক ইচ্ছা ও 

নিরস্তর চেষ্টা ছিল, এই জন্ত, তিনি'শাস্তি-প্রতিষ্ঠাতাঃ নামে অভিহিত হই- 

তেন। তাহার মৃক্্যতে জগতের ষে ক্ষতি হইয়াছে তাহ! সহজে পুরণ হই- 
বার নছে। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র আমাদের বর্তমান সম্রাট মহা- 

মান্ত পঞ্চম জর্জ, মহোদয় সিংহাসনারোহন করেন। 

ইহার কিছুদিন পরেই মিণ্টে। কাধ্যত্যাগ করিয়। বিলাতে গমন করেন 
ও ভূতপুর্ব্ব গবর্ণর-জেনারল শিখবিজযী লর্ড হাডিংএরর পৌজ লর্ড হাডিং 

ভারতের রাজ প্রতিনিধি ও গবর্ণর-জেনারলর্ূপে এদেশে আগমন করেন । 

দ্বিতীয় লর্ড হাড়িং। 

সম্রাটের শুভাগমন |-__লর্ড হাডিং ভারতে আসিবার কিছুকাল 

পরেই,১৯১১ স্রষ্টা এদেশে আমাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জের শু ভাগমন হয়। 

ইহার পূর্কের গত সাতশত বৎসরের মধ্যে ইংলগডের কোন নরপতিই ইউ- 
রোপ ত্যাগ করিয়া অন্তত্র গমন করেন নাই, বিশেষতঃ কোন লআাটই 

ইহার পুর্ধ্বে বিলাত হইতে এদেশে আগমন করিয়া আমাদের সস্তোষবিধান 



দ্বিতীয় লর্ড হাড়িং। ১৯৯ 

করেন নাই | সুতরাং তাহার এদেশে পদার্পণ ভারতবাসীর পক্ষে বিশেষ 
সৌভাগ্যহ্চক সন্দেহ নাই। তিনি ১৯৯৪ ত্রীষ্টাঝে লর্ড মিন্টোর শাসন- 
কালের প্রাগন্তে যুবরাজরূপে এখানে আসিয়াছিলেন। দে সময় তাহার 

দ্বিতীয় লর্ড হাড়িং। 
অসীম দয়! ও সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া ভারতবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল । 
তিনি তখন এদেশের লোকের প্রতি সহান্থতৃতি প্রদর্শন করিবার জন্ত 
রাজ কর্মচারীর্দিগকে বিশেষভাবে বলিয়া গিয়াছিলেন। যখন,.তিনি সম্রাট। 
হইলেন, তখন তিনি এদেশে তাহার অভিষেকের ব্যবস্থা করিয়৷ সকলকে 
বুঝাইয়া! দিলেন যে, তী€ার নিকট তাহার ইংরাজ প্রজ। ও ভারতীয় প্রজা 
উভয়েই সমান । 

দিলীর দরবার |-_-১৯১১ খরীষ্টান্ধে ১২ই ডিসেম্বর তারিখে সম্রাটের 
অভিষেকার্থ দিল্লীতে এক বিরাট দরবার অনুষ্ঠিত হইল এবং সেই দয়বারে 
ভারতীয় রাজগণ, উচ্চ কর্পচারিগণ ও পদস্থ দেীয়গণ সকলেই আমন্ত্রিত 
হইলেন । সেই দিন সম্রাট যে মঙ্গলবাণী প্রচার করিলেন, তাহা! চির- 
স্মরণীয়। এদেশের প্রচ্জাদিগের প্রতি তাহার সহাম্থতৃতি যে কত গভীর, 



২০০ বালক-পাঠা ভারতবর্ষের ইতিহাস 

দিশীর দরবার। 



দ্বিতীয় লর্ড হাডিং। ২০১ 

'গাঁছার পরিচয় ভাহার ঘোষণাপত্রের প্রতি ছত্রে পাওয়। যায়। প্রাতঃ- 

স্মরণীয়! মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও সদীশক্ব সম্রাট সপ্তম এড ওয়ার্ড ভারতীয় 

প্রজাবর্গের নিকট যে সকল অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, মহামতি পঞ্চম 

জর্জের ঘোষণাপত্রের দ্বারা দেগুলি দৃঢ়ীকূৃত হইল। পরদিন সম্রাটের 
'আঠটদশে বিভক্ত বঙ্গদেশ আবার সম্মিলিত হইল এবং বিহার ও উড়িযা 
লইয়। একটা নুতন প্রদেশ গঠিত হইল। আমামওড আবার পূর্বের 
স্যায় চিফ. কমিশনারের অধীন হইল এবং বঙ্গদেশ শাসন করিবার জঙ্তা 

লেছ্টেনাণ্ট গবর্ণরের পরিবর্তে গবর্ণর নিযুক্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে শাসন- 

কার্যের সুবিধার জন্ত কলিকাতা নগরী হইতে রাজধানী দিল্লীতে স্থানা- 

স্তরিত হইল। দিল্লী ভারতের অতীত গৌরবের সহিত জড়িত। প্রস্থানে 

ভারতের রাজধানী পুনঃস্থাপিত হওয়ায়'অনেকে সুখী হইল। 

সমাট্ প্রাথমিক-শিক্ষা-বিস্তার কল্পে ৫০ লক্ষ টাকা দান করিলেন ও 

আদেশ করিলেন যে, সেই দিন হইতে প্রাচ্য বিদ্যায় শিক্ষিত মহামহো- 
পাধ্যায় ও সামগুলউলাম! প্রভৃতি রাজসন্মানগ্রাপ্ত পঞ্ডিতগণ রাজ- 

সরকার হইতে বাধিক বৃত্তি পাইবেন । শিক্ষা ও বিস্কোৎসাহ কল্পে এই 

ধানের ফলে গ্রজাবর্গ সকলেই তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল । 

দরবার উপলক্ষে সমস্ত সামাজা ব্যাপিয়। আনন্দের স্রোত বহিতে 

লাগিল। রাদ্বাদদেশে কারাগার হইতে অসংখ্য বন্দী মুক্ত হইল, বহু খনী 

খণমুক্ত হইল ও ভারতময় বালক বালিকা মিষ্টাম্নাদি ভোজনে তৃপ্ত হইল । 

দেশময় সর্বত্রই তাহার মঙ্গলগীতি গীত হইল এবং হিমালয় হইতে কুমারিক! 
পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত সম্রাটের জয়ধবনিতে মুখরিত হইতে লাগিল। 

জগদ্যাগী মহামমর |-_সমাটু বিলাতে প্রত্যাগমন করিবার 
ছুই বৎসর পরে ১৯১৪ গ্রীষ্টাবধে ইউরোপে মহাসমরানল জলিয়। উঠিল, 
এবং শীপ্তই তাহা! পৃথিবীর সর্বত্র পরিব্যাঞ্ট হইল। আমাদের সম্রাট ও 

'খ্ঠাহার মন্ত্রিবর্গ অনেক চেষ্ট। করিয়াঁও যুদ্ধ নিবারণ করিতে পারিলেন 



২০২ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 

না। বলদৃপ্ত জার্দ্মাণরাজ কৈসর উইলিয়ম বহুদিন ধরিয়া বলপুর্ব্বক : 

ইউরোপের দুর্বল জাতিদিগের রাজ্যগ্রাস করিবার কল্পন! করিয়া গোপনে ' 

সজ্জা করিতেছিলেন। যখন তিনি বুঝিলেন সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে, 

তখন তিনি সামান্ত একটী ছল ধরিয়া অস্্রীয়ারাজের সহিত একযোগে 

রুসিয়া ও ফরাঁদী দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করিলেন ( আগষ্ট ১৯১৪ )' 

এবং ফরাসী জাতিকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিবার ইচ্ছায় 

নিরপেক্ষ, নির্দোষ, দুর্বল বেলজিয়ম রাজ্যের মধ্য দিয়া সৈন্ত চালন! করি- 

লেন। ইংরাজরাজ চিরদিন ঘর্ববলের সহায়। নিরপরাধ বেলজিয়ামের 

উপর এই অত্যাচার তাহার অসহা হইল এবং তিনি জার্খমাণ সম্রাটের 

বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন । 

এই যুদ্ধে প্রথমে এক পক্ষে ইংলগ, ফ্রান্স, রুসিয়া, সার্বিিয়া, (বলজিয়ম, 

ইটালি, রুমেনিয়া ও জাপান এবং অপর পক্ষে জাম্মাণী, অস্ট্রিয়া, তুর 
ও বুলগেরিয়! ছিলেন। পরে রুসিয্ার ভয়ানক অস্তবিপ্লব উপস্থিত 
হওয়ায় রুসিয়! ও কুমেনিয়া। জাম্মীণীর হিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। 

কিন্ত অপর দিকে মামেরিকা আমাদের মিত্রশক্তিগণের সহিত মিলিত 

হন। প্রায় সাড়ে চারি বদর কল ভীষণভাবে এই যুদ্ধ চলিয়া ১৯১৮. 
শ্ীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাসে নিবৃত্ত হয় এবং জার্্মাণী 3. তৎপক্ষী়গণ সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত হইয়। সন্ধিপ্রার্থ হন। তাহার! বিজয়ী পক্ষের ্'তিপূরণ করিতে 
ও তাহাদের অধিকৃত অনেক স্থান বিজেতৃ শক্তিবুন্দকে ছাড়িয়া দিতে. 

বাধ্য হুইয়াছেন। জার্ম্মাণী ও অস্রীয়ার প্রজাবর্গ তাহাদের সমাটুদ্বয়কে 
সিংহাসনচ্যুত করিয়। দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে । পুরাতন 

জার্মানী, অস্টীয়৷ ও তুরস্ক সাম্রাজ্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া! নান! নূতন রানের: 
সৃষ্টি হইয়াছে ও অনেক অধীন জাতি স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে । যাহাতে. 
পুনরায় কোন ছূর্বত্ত জাতি এবূুপভাবে জগতের শাস্তিভঙ্গ করিতে ন।. 
পারে, এক্ষণে তাহার অন্ত বিজেতৃ শক্তিবৃন্দ চেষ্ট৷ কর্বরতেছেন। 



লর্ড চেম্স্ফো্ড,। ২০৩ 
৯৬০ পপি পি শি হস্ত ৬ এ সস শি 

এই বুদ্ধে ভারতের কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, সকলেই 

রাজভক্তির পরাকা্া দেখাইয়াছে এবং সাম্রাজ্য রক্ষার জন্ত ধন প্রাণ অর্পণ, 
করিতে কুষ্ঠিত হয় নাই। যুদ্ধআরস্ত হইতেই এদেশ হইতে বনু মৈন্ 

ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। তাহাদের অতুল বীরত্ব ও যুদ্ধ কৌশল দেখিয়া! সমস্ত 
জগঞ্চ বিস্মিত হইগ্লাছে এবং কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক বীরত্বের জন্য ব্রিটিশ 

সাত্রাজ্যের সর্বোচ্চ পুরস্কার “ভিক্টোরিয়া ক্রশ* লাভ করিয়াছে । এতস্তিন্ 

সমস্ত ভারতীয় করদ ও মিত্ররাজগণ সৈন্ত ও ধন দিয়া সম্রাটের বথাসাধ্য 

সাহায্য করিয়াছিলেন এবং অনেকে সসৈস্তে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। 
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যভাগে লর্ড হাডিং কার্য্যত্যাগ করিয়া চলিয়া যান । 

যুদ্ধ তথনও চলিতেছিল | এদেশে অবস্থান কালে হাডিং বাহার অনেক 

মনস্তাপ পাইয়াছিলেন ও অনেক বিপদে পড়িয়াছিলেন। একবার 

দিল্লীতে কতিপয় পাপিষ্ঠ বোম! ফেলিক্স। তাঁহাকে মারিবার চেই। করে, 

কিন্ত ভগবানের কৃপায় তিনি বাঁচিয়। যান। ইহার কিছুদিন পরে তাহার 
গুণবতী ভার্ধ্যা মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং যুদ্ধে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নিহত 
হন। এত বিপদে ৪ মনঃক্ষোভেও হাডিং সাহেবের দয়া, সদাশয়তা ও 

ভারতবাসীর প্রতি ভালবাসা কমে নাই। তিনি প্রজ! সাধারণের উন্নতি 

ও শিক্ষাবিস্তার কল্পে বিশেষ যত্রবান ছিলেন। 

লর্ড চেয্স্ফোর্ড। 

লর্ত হাঙিংএর পর লর্ড চেম্ন্ফোর্ড ভারতের রাজপ্রতিনিধি নিধুক্ত 

হন। ইহার সময়ে কয়েকটা ম্মর্ণীয় ঘটন! ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ, মহাসমর- 

কালে ইহারই অনুগ্রহে বাঙ্গালীগণ সেনাদলে প্রবেশাধিকার লাভ করে, 
এবং একদল বাঙ্গালী পেনা সংগঠিত হইয়! বুন্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। তত্ভিকন 

ইহারই পরামর্শে ও বিলাতের মন্ত্িবর্গের উদারতার ফলে আমাদের দশের 
ছইজন প্রধান বাক্তি ভারুতের গ্রতিনিধিরূপে ব্রিটিশ সাতাজ্যের "বুদ্ধ পরি- 



২০৪ বালকপাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস 

চালন-সমিতি'তে প্রেরিত হন । এই ছুই জ্বনের মধ্যে একজন বিকানীর়ের 
মহারাজ, অপর ব্যক্কি বাঙ্গালী,--আমাঁদের সত প্রসন্ন পিংহ মহাশয়। 

ুদ্ধান্তে সন্ধিসর্তদমূহ নির্ধারণ করিবার ভন্ঠ ফরাসীদেশে যে শান্তি সমিতি'র 
অধিবেশন হইয়াছিল-যেখানে ব্রিটিশ, আমেরিকান, ফরাসী প্রভৃতি 
জগতের প্রধান শক্তিবৃন্দ মিলিত হুইয়া জগতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য ৷নর্ণর় 

করিয়াছিলেন সেখানেও ভারতের এই প্রতিনিধিগণ স্থান পাইয়াছিলেন | 

লর্ড চেম্স্কোর্ড,। 

ইহা! ভারতবর্ষের পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। এতস্তিন্ন বিলাতের 
এন্ত্রগলে উক্ত সিংহ মহাশয় সহকারী ভারতমচিবের আসন লাভ করেন 
এবং মহাসমানহৃচক লর্ড উপাধি প্রাণ্ড হন। পরে তিনি বিহার ও 

উড়িস গ্রদেশের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হর়। ইংরাঙ-শাসনকালে 



লর্ড চেম্স্ফোর্ড । ২০৫ 
স্পা সি পসরা পা সি উস তি 

ভারতবাসীর ভাগ্যে এত উচ্চপদ্দ ও সম্মান লাভ আর কখনও ঘটে 

নাই। 

লর্ড দিংহ। 
শাসনতন্ত্ের সংস্কার |- যাহাতে ভারতে স্বায়তশাসন প্রথা 

অধিকতর প্রসার লাভ করিতে পারে এবং ইংলগু প্রভৃতি শ্বাধীনদেশের 

নায় ক্রমশঃ এদেশেও যাহাতে শাসনদণ্ড সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের মতা- 
স্ুসারে পরিচালিত হয়, গবর্ণমেণ্ট এক্ষণে তাহারই জন্ত চেষ্ট1! করিতেছেন । 

এতছুদ্দেস্তে বিলাভ হইতে ভূতপুর্র্ব ভাতলচিব মণ্টে্ড মহোদয় স্বপ্ং 

দেশের বর্তমান অবন্থ। পর্যবেক্ষণ করিবার জন্ত এখানে আপিয়াছিলেন। 
তিনি বড়লাট চেম্স্ফোর্ড মহোদয়ের সহিত পরামর্শ করিয়! ভারতের 

শাসনতত্ত্র-সংগ্বার সম্বন্ধে কয়েকটা প্রস্তাব করিগাছিলেন। এই প্রস্তাব 



২০১ | বালক- পাঠা তারভবর্ধের ইতিহাদ | 
শালার উজ ২ পপ জরি উল গা লা শ্পিস্সিলা তা প্পা তা লি তা এ 

গুলি গত ১৯১৯ টা ২৩শে (ডিসেম্বর তারিখে পার্লামেন্ট ও সম্রাট 

কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া আইনে পরিণত হুইয়াছে। এই আইনে 
ব্যবস্থা! হইয়াছে যে, অতঃপর আমাদের বাবস্থাপক সভা গুলিতে গবর্ণ- 
মেপ্ট কর্তৃক মনোনীত সভ্য অপেক্ষা জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত সত্যের 

সংখ্যা অনেক অধিক হইবে । সুতরাং এই সকল সভায় দেশের লোকের 

মত অধিকতর প্রবল হইবে । তত্তিন্ন শীমনতন্ত্রের কয়েকটা বিভাগ জন- 

সাধারণ হইতে নির্বাচিত দেশীয় মন্ত্রিগণ- কর্তৃক পরিচালিত হইথার ব্যবস্থা 

হইয়াছে । ফলে দেশের শালনভার কতক পরিমাণে ভারতবাপীর হাতে 

আসিয়৷ পড়িয়াছে, এবং কৃতিত্ব দেখাইতে পাঁরিলে তাহাদের এই অধি- 
কার ক্রমশঃ আমারও বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইবে, এইব্দপ আশা দেওয়া 

হইয়াছে। 
এই আইন অনুমোদন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সদাশয় সম্রাট এক ঘোষণ। 

পত্র গ্রাচার করেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন, “অস্ত হইতে ভারত- 

শাসনের এক নূতন যুগ প্রবর্তিত হইল। যেদিন হইতে ভারতের ভার 

আমাদের এই রাজবংশের উপর ন্যস্ত হইয়াছ, সেই দিন হইতে এই 
বংশের সকল রাজাই এ দেশের মঙ্গলপাধন তাহাদের পবিত্র কর্তব্য কর্ধ 
বণিয়া বিবেচনা করিয়া! আপিতেছেন। সেই :জন্ত আমার পিতামহী 

মহারানীভিকন্টোরিয়া ভারতবামিগণকে তাহার অন্তান্ত প্রজাগণের সহিত 

সমভাবে পালন করিতে প্রতিশ্রুত ছইয়াছিলেন এবং আমার পিত। সমন 
এড্ওয়ার্ডও তাহার সদাঙ্কান্ুদরণ কারিতে মঙ্গীকার করিগাছিলেন। আমিও 
আমার অভিষেক কালে বপিক্নাছিলাম যে, ভারতের সুখদমুদ্ধি:বৃদ্ধি করা! 
সামার জীবনের উচ্চতম মাকাজ্ষ| হইবে। এই সকল প্রতিশ্রুতি অনুসারে 

আমর! কার্ধ্য করিতে দতত প্রয়াদ পাইয়াছি এবং ভগবৎ কুপায় আমর! 

'যে সকল বিশেষ] নধিকার লাভ করিনাছি, ভারতবাদীকে যথাসম্ভব যেই 
সকলের অংশভাগী করিতে চেষ্ঠা করিয়াছি: কিন্তু একটা: সামগ্রী তাহা" 

৩ 



লর্ড চেম্স্ফোর্ড। ২০৭ 

দিগকে দিতে এখনও বাকী আছে, তাহা তাহাদের দেশের আভ্যন্তর 

শাঁদনদণ্ড পরিচালনের পূর্ণ মধিকার। কিন্তু এই গুকুভার গ্রহণ করি- 

বার পুর্বে মভিজ্ঞত। দ্বারা শক্তি আহরণ কর! আবশ্তক। বর্তমান আইনে 

'যে ব্যবস্থ। হইরাছে তাহা দ্বারা ভারতবাপীদিগের সে অভিজ্ঞত৷ অর্জনের 

স্ফোগ হইবে,_ইহা। তাহাদের পূর্ণ-দাযিত্ব-বিশিষ্ট শাসনভার লাভের 

প্রথম সোপান । এই পথে ভারতবাসিগণ কিরূপ উন্নতিলাভ.করে, তাহ 

"আমি ওস্ক্য ও সহানুভূতি সহকারে দেখিব। আমার বিশ্বাদ, এ বিষজে 

সাফল্য লাভ করিবার জন্ত অধ্যবসায়, উদারতা, স্থার্থত্যাগ, দেশপ্রাণতা 

প্রভৃতি ষে সকল মছোচ্চ গুণের প্রয়োজন, ভারতবাসীর মধ্যে তাহার 

অভাব হইবে না| আশা করি আমার কর্মচারীরা ও যে সকল জন- 

নায়ক ভবিষ্যতে মন্ত্রী হইবেন, তাহারা পরম্পর মিলিয়। মিশিয়া কার্ধ্য 

করিবেন এবং ভারতবাসিগণ যাহাতে ক্রমশঃ তাহাদের অভীন্পিত স্বাধীন 

প্রতিষ্ঠান গুলি লাঁভ করিতে পারে তৎপক্ষে সাহাধ্য করিবেন। ব্রিটিশ 

বিকৃত ভারতের শাসন-পদ্ধতি সংস্কারের সঙ্গে দঙ্গে আমি ভারতের দেশীয় 

রাজগণের একটা দমিতি প্রতিষ্ঠা করিতে অস্থমতি দিয়াছি। আমার 

আশ! আছে, এই সমিতি সংপরামর্শ দ্বার। দেশীয় রাল্যগুলির ও মেই 

সঙ্গে সমগ্র সাম্রাজ্যের কল্যাণপাধন করিবেন ।” 

লর্ড রেডিং। 
১৯২১ গ্রীষ্টাব্ষে লর্ড চেম্,ফোর্ডের কার্যকাল ফুরাইলে আমাদের 

বর্তমান বড়লাট ভর্ড রেডিং তাহার স্থানে গবর্ণর জেনারল নিষুক্ত হন। 

এখানে আসিবার পুর্বে ইনি ইংলগডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইনি 
জাতিতে যীছদি এবং লামান্য অবস্থা হইতে কেবল নিজের প্রতিভাবলে 

এত উচ্চ পদ লাভ করিয়াছেন । আমাদের বর্তমান যুবরাজের ভারত- 
এবর্ষে আগমন, ইহার শাসনকালের প্রথম উল্লেখষোগ্য ঘটনা । 



ত্রয়োবিৎশ অধ্যায় । 

ইংরাজ শাননের স্ুফল। 

দেড়শত বৎসর মাত্র ভারতবর্ষে ইংরাঁজ রাজত্ব গরতিঠিত হইয়াছে । 
কিন্তু ইহারই মধ্যে ভারতবর্ষের অবস্থার যে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহ! 

বাস্তবিক বিশ্মযনকর | প্রাচীন ও বর্তমান অবস্থার বিষয় পর্যযালোচন। 

করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পার! যায়, বহুশতাববীতে দেশের যে কল্যাণ সাধিত, 

হয় নাই ইংরাজরাজ অল্প সময়ের মধ্যে তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। 

পূর্ণশাস্তি |--ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সর্ধপ্রধান সুফল,_ পুর্ণ- 

শান্তি-্থাপন। কি হিন্দু, কি মুদলমান, কাহারও শাঁদনকালে ভারত, 
বাঁদিগণ একূপ শ্াস্তিম্থখ উপভোগ করে নাই। পুর্বে ভারতে মধ্যে 
মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু সে শাস্তি সমগ্র দেশব্যাপী 

ব| দীর্ঘকালস্থায়ী হইত না, ভাগ্াক্রমে দেশের কোন অংশে শক্তিশালী 

স্থশামকের আবির্ভাব হইলে কেবল দেই অংশেই শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইত; 
এবং তাহার স্থিতিকাল «সই শাসকের জীবনের উপর নির্ভর করিত। 

এখন ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অন্ত প্রান্ত পর্য্স্ত সর্বত্র সমানভাবে 

শাস্তি বিরাজমান রহিয়াছে । এখন আর সে হণ নাই, শক নাই, সে 
ভাইমুর, নাদির, আমেদসা নাই, সে বর্গী, পিওারি, ঠগ নাঁই। সামজ্- 

রাজদিগের পরম্পর যুদ্ধে এখন আর দেশের ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হয় বা) 

ভারতের ধেখাঁনে যাও কোথাও আর দন্যুতস্করের ভয়ে শশব্যত্ত হইতে, 

হয় না। পূর্বে দস্থ্যতস্করাদির উপদ্রবে অনেক সুন্দর প্রদেশ বনে ভঙগলে? 

আচ্ছন্ন হইয়! ব্যাগ ভঘনুফাদি শ্বাপদসমূহের আবাপতৃমি হইয়াছিল। এখন- 
ইংরাকের শাদনে সেই লকল স্থানই সুজল সুফল শত্তশ্তামল হইয়। ধনজন 
সমাবীর্ণ হইয়াছে । এখন আর হূর্ধলের উপর . প্রবলের অত্যাচার নাই। 
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কি রা্া, কি জমিদার ক উচ্চপদস্থ রাজকর্চারী, ছূর্বলের প্রতি 

অত্যাচার করিলে সকলেই দণ্ডনীয় হন। ফলে সকলেই নিব্বিগ্কে 

আত্মোক্নতিসাধনে মনোযোগী হইতে পারিয়াছেন। 

সভ্যতার বিস্তার |- এহেন শান্তি ও শাসনের গুণে দেশের সর্বত্র 
এই স শ্যতার প্রসার হইতেছে । গারো, কুকি, নাগা, ভীল, সাওশাল 

প্রন্'ত যে সকল অসভ) জাতি পুর্বে একরূপ উলঙ্গ থাকিত, নরহতা। ও 
দ্গাণাত্ত দ্বার] জীবনধারণ করিত. লুটপাট করিয়' দেশে অশাস্তি উৎপাদন 

করিত, তাহারাঁও শাসনগুণে শিক্ষিত ও সভ্য হয়! উঠিতেছে। তাহাদের 

মধো অনেকেই এখন কৃষিকারধযাদি শিক্ষা করিয়া তন্বারা জীবনধারণ কাঁর- 

তেছে । সদাশয় গবর্ণমেণ্ট তাহাদের মধ্যে ঈচ্চশিক্গ। বিস্তারের পয়াপী 

হইয়াছেন। ফলে অনেক অসভাজাতীয় যুবক এখন কৃতবিদ্ক হইছে ॥ 

কলিকাতা! গবর্ণমেপ্ট হাষ্টস্। 

নুতন নগরাদি স্থাপন ।___সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের 

৯৪ 
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নানা স্থানে নুতন গ্রাম, নগর, ্বাস্থ্যাবান, বন্দর প্রভৃতি নির্মিত হইতেছে। 
বর্তমান ভারতের যে তিনটা সহর সর্ধপ্রধান,__নঅর্থাৎ কলিকাত!, বোম্বাই 
ও মান্রাজ,_ইংরাজ রাজত্বের পুর্ব্বে তাহাদের অস্তিত্বই ছিল না। 
ইংরাজদিগের যত্বে ও ব্যবলায় বাণিজ্যের প্রভাবে অতি সামান্ স্থান 
হইতে তাহারা এক্প সুন্দর ও বুহৎ নগরে পরিণত হইয়াছে । নগরাদি 

নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে নান! প্রদেশের জঙ্গল, জলা, প্রভৃতি পরিস্কার করিয়া 
উহাতে নৃতন বস্তি নির্টিত হইতেছে । তোমরা জান, আমাদের দেশে 
সুন্দরবন কিরূপ ব্যাত্ব সর্পাদিসঙ্কুল ভীষণ স্থান। ইংরাজ রাজার যস্তে 

উহার উত্তরভাগের অনেকাংশই এখন কৃষিক্ষেত্রে পরিপত হইয়াছে এবং 

উহাতে অনেক লৌকের বাস হুইয়াছে। 

যাতায়াত, বাণিজ্য ও সংবাদ-প্রেরণাদির স্থবিধা ।__ 
পূর্বে দেশে ভাল রাগ্ত! ছিল না! বলিলেই হয়| সময়ে সময়ে সদাশয় রাজারা 
যে সকল রাস্তা নিম্মাণ করিয়! দিতেন, সেগুলি বৎসরের. সকল সময় ব্যব- 
হারোপফোগী হইত না। সাধারণতঃ কোন পুরাতন রাস্তার ছইধারে 

বৃক্ষ রোপণ করিয়া ও রাস্তার মধ্যে গর্ভ থাকিলে তাহ! মাটি দিয়! বুজাইর়া 
এই সকল রাস্ত! নির্মিত হইত । রাস্তার মধ্যে নদী বা খাল পড়িলে তাহার 
উপর ভাল সেতু নিশ্মীণ প্রায়ই ঘটিরা উঠিত না। বর্ধাকালে এই সকন 
রাস্তার যে কি ভয়ানক অবস্থা হইত, তাহা সহজেই অনুমান করিয়। লওয়া 
যাইতে পারে। এখন ইংরাঁজ গব্্ণমেণ্টের ক্ল্যাণে দেশের সর্বত্র সুন্দর 
কুপ্রশস্ত সুদীর্ঘ রাজপথ এবং ন্দীগুলির উপর নুন্বর সেতু নির্টিত হইয়াছে, 
সুতরাং যাতায়াত, ব্যবসায় বাণিজ্য গ্রভৃতি বিষয়ে আর সেরূপ অসুবিধা 

তোগ করিতে স্ক্র না। এতত্তিন্ন ইংরাজ গবর্ণমেন্ট নানাস্থানে বড় বড় খাল 
খনন করিক়! যেমন ব্যবসার, বাণিজ্য তেমনই চাষবাসের দ্বিধা করিয়! 
দিয়াছেন। ভারতের প্রারু সর্ববাংশেই এখন রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। 
রেলপথের দ্বারা লোকের যাতায়াত, মাল-প্রেরণ প্রভৃতি বিষয়ে বে কত 
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সুবিধা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্রই টেলি- 
গ্রাফের বিস্তার হুইয়] উহার দ্বারা দূরদেশের খবর জানিতে বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছে । ভারত এখন পৃথিবীর সকল সভ্যদেশের সহিত টেলিগ্রাফের 

স্বার সংযুক্ত হইয়াছে । স্তরা* মামর!1 ভারতে বলিয়! প্রত্যহ পৃথিবীর 

দার্জিলিং রেলওয়ে। 

সকল সংবাদ পাইয়া! থাকি। এতস্িন্ন সহ সহস্র টীমার ও জাহাজের 

সাহায্যে আমরা সমস্ত জগতের সহিত বাণিজ্য সন্বন্ধ স্থাপিত করিতে পারি- 

সাছি। ডাকের সুব্যবস্থায় দেশের লোকের যে কত স্থুবিধ হইয়াছে 

তাহার ঠিক নাই। এখন অতি সামান্য খরচে সগস্ত ভারত সাত্রাজ্যের 

যে কোন স্থানে সংবাদ প্রেরণ কর! যায়। পুর্বে এ সুবিধা ছিল না। 
মুসলমান রাজগণের আমলে ঘোড়।র ডাকছিল্পু, তাহ! দ্বারা বড় লোক 

ভিন্ন অন্ত কাহারও স্থবিধা,হইত ন]। 
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প্র স্্যরক্ষার ব্যবস্থা রা গবরমেন্ বু অর্থব্যয় করিয়। 

আমাদিগকে নানাবিধ ব্যাধির ছাত হইতে রক্ষা করিতেছেন এবং এই 

উদ্দেশ্তে নানাবিধ রঃ অবলম্বন করিয়াছেন । তীহারা টিকা দিয়) বদস্ত 

রোগের হাত হইতে এবং জলনিকাশ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থ! করিয়া 

ম্যালেরিয়া, কলেরা প্রভৃতি রোগ হইতে গ্রজাবর্ণকে রক্ষা করিতে চেষ্ট! 

করিতেছেন । এই উদ্দেস্তে সহরগুলিতে জলের কলের ব্যবস্থা হইয়াছে, 

এবং গ্রাম সমূহে অসংখ্য, কৃপণ ও পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে । এতত্তিন্ 
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শার্লি এপস রস তির পর পলি” শর” প্র এত কো তি সী সল্প পদটি সর পর তত্র শা অসট্িস* পর পর এ শিপ পি পি লি ০ পিস সস এআাটিজ। এ 

কেমন করিয়! স্থাস্থ্যরক্ষা করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে তাহারা দেশবাদি- 

গণকে নানা উপদেশ দিয় থাকেন, এবং যাহাতে মহামারীর সময়ে এক 

(স্থান হইতে অন্ত স্থানে রোগ চালিত না! হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা 

করিয়! থাকেন। রোগীর সেবার জন্য তাহার! সমস্ত ভারতবর্ষ ন্যাপিয়া 

অসংখ্য দাতব্য ওষধালয় ও বড় বড় হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছেন এবং 

অল্প মূল্যে কুইনিনাদি ওষধ বিক্রয় করিতেছেন । 

আর্থিক অবস্থার উন্নতি |-_শিল্প ও বাণিজ্য দেশে ধনাগমের 
প্রধান সায়। ইংরাজের আমলে এ উভয়েরই বিশেষ উন্নতি হইয়াছে । 

দেশ কল কারখানায় ছাইয়। গিয়াছে এবং রেল গ্রীমার প্রভৃতির সাহায্যে 

বাণিজ্য হুছ করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে । এই সকল ব্যাপারে ইংরাঁজ 

ধনীর! কোটি কোটি টাকা এদেশে খাঁটাইতেছেন। ইহাতে সুধু ইংরাজ 
বণিকেরা লাভবান হইতেছেন না, সঙ্গে সঙ্গে দেশের লোকদেরও যথেষ্ট 

আধিক উন্নতি হইতেছে । ইংরাজের কল কা'রখানাক্গ যাহার! কার্য করে, 

তাহাদের অধিকাংশই এদেশীয় । এতত্তিন্ন অনেক কারখান! দেশীয়দিগের 

দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। ইংরাজের! কয়লার খনি প্রভৃতি আবিষ্কার 
করিয়া! এদেশের মহোপক'র সাধন করিয়াছেন। কারথান ও খনিগুলির 
প্রসাদে এদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী স্বচ্ছন্দে সংসারধান্র। নির্বাহ করিতেছে । 

ভারতবর্ষ কষি-গ্রধান দেশ। স্থতরাং কিসে ক্কষকের কৃষিকার্ধ্য 

উত্তমরূপে চলে তাহার জন্য গব্ণমেণ্ট সর্বদাই চেষ্টা করিয়া থাকেন। 
তাহারা আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন, কি করিলে ফসল ভাল হয় 

তাহার উপদেশ কৃষিগণকে দিতেছেন, খাল কুপ প্রভৃতি খনন করিয়া 

তাহাদের ক্ষেত্রে জল সেচনের ব্যবস্থা করিতেছেন। বিপদের সময় 

তাহারা দরিদ্র কৃষককে সাহায্যদান করেন, এবং তাহাদিগকে অন্দে 

টাক! ধার দিবার অন্ত, নান! স্থানে কৃষি-ব্যাঙ্ক ও কো-অপারেটিৰ ক্রেডিট 
সোসাইটি ব! সমবায়-খণদান-সমিতি স্থাপন কত্িয়াছেন। 



ইংরাজ-শাসনের নুফল। ২১৫ 
শর পট পলিপ এ শাসক 

দেশে ছতিক্ষ উপস্থিত হইলে তীহার৷ লক্ষ লক্ষ টাক! ব্যর করিয়। 
দরিদ্র ক্ষুধার্ত লোকদিগের আহারের ব্যবস্থা করেন এবং ছতিক্ষ-পীড়িত 

প্রদ্দেশে নান! প্রকার পুর্ত-কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়] দরিদ্র শ্রমজীবিগণকে 

খাটাইয়া অর্থ ও খাগ্য দান করেন। দেশে রেল প্রভৃতির বিস্তার হওয়াতে 

এক্ষণে ছুভিক্ষপীড়িত স্থান মমূহে খাস্ত-শস্ত পাঠাইবার বিশেষ সুবিধা 

হইয়াছে। 

শিক্ষ। বিস্তার ।___ইংরাজ গব্ণমেণ্টের অধীনে ভারতবর্ষে জন- 

সাধারণের শিক্ষার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, সেরূপ পুর্বে কখনই হয় নাই। 

পুর্ববে কেবল উচ্চশ্রেণীর লোকেরাই শিক্ষিত হইতেন। নিম্নশ্রেণীর লোক 

প্রায় সকলেই অশিক্ষিত অবস্থায় থাকিত। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উচ্চশ্রেণীর 

ন্যায় নিমনশ্রেণীর লোকদ্িগকেও শিক্ষিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে- 

ছেন। দেশের প্রত্যেকে অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষা লীভ করে, ইহাই 
তাহাদের আস্তরিক ইচ্ছা । এজন্য তাহার! প্রতি বৎসর প্রভূত অর্থবায় 
করিয়া থাকেন। লর্ড বের্টিঙ্কের শাসনকালে গবর্ণমেণ্ট এদেশে ইংরাজী 

শিক্ষা প্রচলনের সাহাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহ। তোমর! জান। ইংবাহ্গী 

শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষের কত যে উন্নতি হইয়াছে, তাহ! বর্ণনা করিয়া] 

শেষ কর! যায় না। ১৮৫৭ থ্রীষ্টান্দে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাক্ঞাজে 

এক একটা বিশ্ববিস্তালয় সংস্থাপিত হয়। অধুনা এলাহাবাদে, পঞ্জাবে, 
বারাণসীতে, পাটুনায় ও ঢাকায় বিশ্ববিদ্তালয 'প্রতিঠিত হইয়াছে এবং 

অন্যান্ত স্থানে বিশ্ববিগ্ালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে । এই সকল বিশ্ব 

বিস্তালয়ে উচ্চশিক্ষ! প্রাপ্ত হইয়া অনেকেই দেশের গৌরববৃদ্ধি ও সমাজের: 

মঙ্গলনাধন করিতেছেন। 

পূর্বে এদেশে অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তি কেবল ধর্দম্পান্ত্র। দর্শন ও 

সাহিত্যাদির চষ্চা করিতেন । জড়বিজ্ঞানের আলোচনা! একরূপ ছিল 
ন! বলিলেই হয়। শিল্পকীর্য্য অশিক্ষিত লোকেই করিত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে 



২১৬ বাণক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

শিল্প শিক্ষ! দিবার কোন বিষ্কানর ছিল না। ফুলে মামরা বিজ্ঞান শিপ 
'বিষ:র অন্তান্ত লতা জাতির তুগনার মনেকদী গিদ্ধাইক। পড়িয়া ছলাম। 
এখন এদেণীর পো বিজ্কোনের চর্চ। করিতেছে, লানাপ্রকার কপকলন্সার 
নির্ধাণ প্রণালা গানিতেছে ও মেষ প্রকারে নিজের উন্নতি করি ছে । 
গবর্ণমেপ্ট৪ এই করে নেক লক্ষ টাক প্রত বংপর ব্যয় করি” | 
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কলিকাত। বিশ্ববিস্তালয়। 
তাহার! বহুস্থলে এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষালয়, কষি-বিস্কালয়, বয়ন বিদ্ভালক্স প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছেন, এবং ইউরোপে ও আমোরকার এই সমস্ত বিষয় শিক্ষার জন্ত অনেক এদেশীয় ছাত্র পাঠাইয় থাকেন । 

শিক্ষিত'লোকের উচ্চপ্নদ প্রাপ্তি। __ভারতবাদিগণ কর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে স্ব সব বিভা বুদ্ধি ও দক্ষতা অস্থসারে সকল রাজকার্য্যেই 



ইংরাজ-শাঁদনের সুফল । ২১ 

নিযুক্ত হইতে পারিবেন, এ কথ! ইংরাঁজ গবর্ণমেন্ট বারংবার আমাদিগকে 

বলিয়াছেন । মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে ইহ] স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত হইয়াছে । 

গবর্ণমেপ্ট এ অঙ্গীকার ভূলেন নাই । শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গীকার 

:কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ত হইয়াছে । এখন উপযুক্ত হইলে ভারতীয়- 

পণ, ম্মাঁজষ্রেট, জেলাঞ্জজ, হাইকোর্টের জজ, মন্ত্রী, প্রাদেশিক শাননকর্তী 

জন্িস সার আশ্ততোষ মুখোপাধ্যায় । 

£পর্ধ্ত্ত;সকল পদেই নিযুক্ত হইয়া থাকেন। এমন কি সম্রাটের প্রিবি- 
"কাউন্সিলে ও ইংলগ্ডের মন্ত্রিসভায় পধ্যত্ত এদেশবানী প্রবেশাধিকার 
লাঁড় করিয়াছেন । 

সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি ।-__মুদ্রাবন্র ও পাশ্চাত্য দাহিক্ত 
বিজ্ঞানাদির সাহায্যে আমাদের দেশের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিশ্ময়কর 

উন্নতি হইয়্াছে। ইংরাজের আমলে আমাদের দেশে দেশীয় ও বিদেশীয় 
ছাষায় যে কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্া করা যায় না। কি 



২১৮ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস 

কাব্য, কি ইতিহাস, কি বিজ্ঞান সকল বিষয়েই এই উক্তি পরিলক্ষিত 

হইতেছে। কিছুদিন পূর্বে কবিবর সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগতের অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়! “নোবেল পুরস্কার+ পাইয়াছেন। ইহাতে সমগ্র সভন্ক 
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সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 

জগতের সমক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্যের গৌরব্র বৃদ্ধি হইয়াছে । সার জগদীশমন্তর 

বন, সার গ্রুল্লচন্ত্র রায় প্রভৃতি .মনীধিগণের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সমূহ 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণেরও বিন্ময় উৎপাদন করিয়াছে। 

ধর্মসন্বন্ধে উদ্দারনীতি |-_ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট প্রজার ধর্মবিশ্বাস 
কখনও হত্তক্ষেপ করেন না । সকলেই নির্বিত্রে আপন আপন ধর্মানু 
ফোদিত ক্রিয়্াকলাপের অনুষ্ঠান করিতে পারে। বিচার বা রাজকার্ষে 

নিয়োগ কাঁলে কোন ধর্মের উপর অন্তায় পক্ষপাতিত্ব দেখান হয় না 
গবর্ণমেন্ট-বিস্তালয়সমূহে কোন বিশেষ ধর্পশিক্ষা দেওয়া হয় না। ধর 
বিশ্বাসের জ্ন্ত কাহাফেও জিজিয়ার স্ায় কৌন অতিরিক্ত কর দিতে হয় ন] 



ইংরাজ-শাসনের সুফল। ২১৪: 

সামাজিক ভ্জতি ।-__অন্ ধর্মে বিদ্বেষ না দেখাইলেও ইংরাজ- 

গবর্ণমেণ্ট আমাদের কুসংস্কারোৎপন্ন নিষ্ঠুর নীতিবিসহিত কার্ধ্যগুলি বন্ধ 
করিয়াছেন। তাহারা সতীদাহ, গঙ্গালাগরে সন্তান-নিক্ষেপ, দেবতার 

নিকট নুরবলি প্রভৃতি নৃশংস ব্যাপারগুলি তুলিয়! দিয়! আমাদের সমাজে র. 

বিশেধ উপকার করিয়াছেন । 

সার জগদীশচন্দ্র বসু । 

নিরপেক্ষ বিচার প্রণালী ।-__পুর্ধবকালে ভারতবর্ষে প্রক্কত সবি 
চার ছিল না, সকল জাতি বা সকল ধরন বা সকল শ্রেণীর লোক এক ভাবে 

বিচারিত হইত না। জাতি ও ধর্ম অনুসারে একই অপরাধের জন্ত বিভিন্ন 

প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা! ছিল। ন্ুুতরাং প্রব্লল ছুর্ধলের উপর নানাবিধ 

অত্যাচার করিতে পারিভ। প্রবল তৃম্বামী হূর্বল প্রজার যথাসর্বদ্ব 



২২০ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস। 
জর রর এ ৮৯ পল পাম্প লস পাস পালিত সপন লা লস | াশিলপি আগ আনিস পা শস্টি লি শা শট লাঁঙরপতিশ ও শা ৩৯০৩ লামিরীত তি তির পপি তত পপািপা লী প্লান পিপ্পল শী আপা শপ পা পা পর্পা | ৯ পাসিপানিতিসপির তি এ পল শর্ত আরা আসন সনদ পাস 

লইলেও তাহার শাসন হইত না। কিন্তু এখন ভারতবাসী ও ইংলগ্ু- 

বাপী, হিন্দু, মুদলম'ন, ও ইষ্টান, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র, ধনী ও নির্ধন, রাজা ও 
প্রজ। সকলেই একই দণ্ডবিধি দ্বারা শাসিত হইয়া থাকেন । 

কলিকাতা হাইকোর্ট । 

শান্তিরক্ষ। __-ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট পুলিশের ঘেরপ ব্যবস্থা করিয়া- 

ছেন, তাহাতে দেশে শাস্তিরঙ্গার বিশেষ “সুবিধা হইয়াছে। পুর্বে পুলিশের 

কর্মচারীরা প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া টাকা কড়ি আদায় করিয়া 

লইত, যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক ছিল। কিন্তু এক্ষণে পুলিশের 

কাধ্যে অনেক সুশিক্ষিত লোক নিযুক্ত হইয়া গ্রজ্জার জীবন ও সম্পত্তি 

রক্ষ1! করিতেছেন। ইংরাঁজ গবর্ণমেণ্ট পুলিসের কন্দুচারীদিগকে রীতিমত 

মাসিক বেতন দিয়া থাকেন, এবং তাছাদের মধ্যে কেহ উৎকোচ গ্রহণ 
করিয়াছে বা কোনরূপ মত্যাচার করিয়াছে এক্সপ প্রমাণ পাইলে তাহাকে 

কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিয়। থাকেন। এখন চুরী, ডাকাইতী, দাঙ্গা 
_হাঙ্গাম! মনেক কমিয়। গিয়াছে । 



ইংরাজ শাসনের সুফল। ১২১ 

স্বায়ভ্ত শাসন |-_-ভারতবাঁসীকে উচ্চপদ দান করিয়াই ইংরাজ 

গবণমেন্ট ক্ষান্ত হন নাই। তাহার! প্রায় সকল কার্যোই এদেশবাসীর 
মত গ্রহণ করিয়! থাকেন এবং সুবিধা হইলেই স্বায়ত্শাসন গ্রথা প্রবর্তন 

করেন।, মন্টেগ্ড ও চেম্ম্ফোর্ড কর্তৃক প্রবস্তিত সংস্কারের ফলে 

আমাদের ব্যবস্থাপক সভা-সমূহে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি 
বর্গের মত অধিকতর প্রবল হইয়াছে এবং শাসন তন্ত্রের অনেক বিভাগ 

দেশীয় মন্ত্রিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে, একথ পুর্বে বলিয়াছি । এত- 

তন্ন গবর্ণমেণ্ট অনেক স্থলে অনেক বিষয়ে কার্ধ্যভার ইতঃপূর্বেই আমাদের 
হাতে দিয়াছেন । লোকাল বোর্ড, ডিস্টক্ট বোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটা ও 

বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির কার্যানির্বাহাদির ভার অনেকাংশে ভারতবাসার ভস্কে 

অর্পত। এই গুলির দ্বারা ভারতবাপী কিরূপে নিজের দেশের শাসন 

নিজের হাতে করিতে হয় তাহ! শিখিতেছে। পুর্বে আমাদের দেশে 

পঞ্চায়েত? প্রথ| ছিল, সন্্রাস্ত গ্রামবাসীর! মিলিক্া গ্রামের তত্বাবপান 

করিতেন, গ্রামবাসিগণের বিবাদ-বিসন্বাদের নিষ্পত্তি করিতেন, তাহাদের 

নানা অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেন। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট সেই প্রথা 

পুনর্জীবিত করিতে প্রয়্াসী হইফ্সাছেন। সম্প্রতি আমাদের গ্রাম সমূহে 

্বায়ত্বশাদনবিধি প্রবন্তিত হইয়াছে । কয়েকখানি গ্রাম একত্র করতঃ 

গ্রামবাসিগণের প্রতিনিধিবর্গীকে লইদ্া ইউনিক়ান বোর্ড নামে একটা 

সখিতি গঠন করা হয়। সেই সামতির হস্তে এ নকল গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষ।, 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং নানাবিধ অপরাধে বিচার ও বিধাদ 

নিষ্পত্তি প্রভৃতির ভার অপত হয়| 

জাতীয় একত। |__ইংরাজ রাজত্বের আর একটা মহাহিতকর ফল, 

ভারতে জাতীয় একতাস্থাপন। পুব্বে এক প্রদেশের লোকের সহিত অন্য 

প্রদেশের লোকের বিশেষ সম্পর্ক ছিল না, তাহারা পরস্পরকে চিনিত ন!, 

জানিত ন1) সুতরাং পরম্পরু পরম্পরকে বিদেশীয়ের স্তায় জ্ঞান করিত ॥ 



২২২ বালক-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাস । 

এখন আঁর সে ভাব নাই। সকলেই এখন এক রাজার প্রজা, এক রাজ্যের 

অধিবাসী, রাজ্যের স্থথ হঃখের পহিত সকলেরই সমান সম্বন্ধ । রেলপধ্া- 

দির বিস্তার হওয়াতে পরস্পরের সহিত দেখ! সাক্ষাৎ হইবার বিশেষ সুবিধা 

হইয়াছে, সর্বত্র ইংরাী শিক্ষার প্রচলন হওয়াতে পরস্পরের নিকটে মনো- 

ভাব প্রকাশেরও বাধ! নাই, এবং সংবাদপত্রার্দির সাহায্যে পঙ্মম্পরের 

সংবাদ লর্বদ। পাওয়] যায় । সুতরাং বিভিন্ন প্রদেশের লোকেরা এখন 

পরম্পরকে ভ্রাতভাবে দেখিতে শিখিয়াছে। ইহার ফলে দেশে জাতীয় 

একতা র হ্ত্রপাত হইয়াছে । ভারতের একাংশে কোন বিপদ ব৷ হূর্ঘটন! 

বা ছতিক্ষ উপস্থিত হইলে অন্ত প্রদেশের লোক সাহায্যের জন্ত অগ্রসর হয় 

এবং শাসন-সংস্কারের জন্ত ব| জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে মিলিত হইয়! 

পরম্পর পরস্পরের সাহ।য্য করে। বাঙ্গালী, পঞ্জাৰী, মরাঠ। সকলেই 
এখন ভারতবাসী বলিয়। পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকে । 

ভারতবর্ষ একটা প্রকাণ্ড দেশ। এখানে অসংখ্য লোকের বাস? 
তাহাদের নান! জাতি, নান! ধর্ম, নানা ভাষা, নান। ব্যবসায়। ভিন্ন ভির 
জাতির, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের, অসংখ্য লোককে এক 

করিয়া, নির্কিবাদে শীদন করা এবং সকলের মধ্যে সমভাবে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য 

বিতরণ কর! মহুষ্যের একরূপ সাধ্যাতীতু। কিন্তু ইংরাজ ঈশ্বরের অনু গ্র্থে 
এই অসাধ্যসাধন করিতে অনেকট। কৃতকার্ধ্য হুইয়াছেন। তাহাদের জয় 
হউক! 












